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Estrutura hierarquizada 

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

designação de Divisão ou Unidade, nelas inseridas as subunidades orgânicas, 

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

 

Gabinetes operacionais  

Gabinete de Apoio ao Presidente; 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria; 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02 

Secção de Recursos Humanos; 

Secção de Apoio aos Órgãos Municipais; 

Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 40 

Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 45 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 60  

UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 65 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, QUALIDADE E AUDITORIA (GPEQA) 

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

lhe a coordenação das 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: 

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

o Articulação e resposta aos PAC,s ( pedidos de ação corretiva) registados na auditoria interna 

realizada em 11 e 12 de junho; 

o Articulação e acompanhamento da auditoria externa realizada em 21 e 22 de junho; 

o Tratamento dos PAC,s registados em sede de auditoria externa e preparação e envio do respetivo 

processo; 

 No âmbito do serviço de transportes: 

o 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; 
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Pedidos de transportes Municipais tratados 

Período Nº de pedidos Indeferidos 

18-11-2017 a 13-02-2017 73 pedidos 4 ** 

14-02-2017 a 07-04-2017 57 pedidos 4 * 

08-04-2017 a 12-06-2017 68 cedidos 16 * 

13-06-2017 a 04-09-2017 46 cedidos 6 * 

05-09 – 04-12-2017 62 cedidos 5 * 

05-12-2017 a 16-02-2018 59 cedidos 3 * 

17-02-2018 a 13-04-2018 56 cedidos 3 * 

14-04-2018 a 15-06-2018 63 cedidos 3 * 

16-06-2018 a 21-09-2018 59 cedidos 2 * 

 

*por indisponibilidade de viatura 

**por indisponibilidade de viatura e/ou motorista 

Instrução, preparação e envio de processo para Renovação da licença para transporte coletivo de crianças do 

mini autocarro – 53-70-XM 

o Procedimentos de aluguer: 

 Análise, articulação, pedidos de orçamento e elaboração de informações de 

carência para aluguer de transportes  

 

Período Nº de procedimentos 

13-06-2017 a 04-09-2017 07 

05-09 – 04-12-2017 04 

05-12-2017 a 16-02-2018 02 

17-02-2018 a 13-04-2018 02 

14-04-2018 a 15-06-2018 03 

16-06-2018 a 21-09-2018 03 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ÁREA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA 

A atividade desenvolvida, pela área jurídica, no período em análise (entre junho e setembro) foi marcada pela 

apresentação dos documentos de prestação e consolidação de contas, participação e colaboração nos 

procedimentos concursais no âmbito do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários de 

pessoas que exerçam ou tenham exercido funções, que correspondam a necessidades permanentes da 

Administração Pública (PREVPAP), de autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do 

setor empresarial local, sem vínculo jurídico adequado, a que se referem o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 

28 de dezembro, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro, e constante da Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que no nosso município se encontram praticamente concluídos. Prestação 

de apoio na celebração de diversos contratos de prestação de serviços em especial do procedimento de recolha 

de resíduos sólidos urbanos. 

Coordenação e articulação com os recursos humanos em matérias de alteração do posicionamento 

remuneratório, elaboração de despachos de reafectação de trabalhadores, apoio no processo de avaliação de 

desempenho e definição do cronograma do SIADAP para o biénio 2019-2020 e preparação do Mapa de pessoal 

para 2019. 

Colaboração na equipa de trabalho visando a constituição da Empresa Intermunicipal de Águas, ABMG, EIM. 

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; 
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 Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

 Encaminhamento do expediente; 

 Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

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

de procedimentos; 

 Preparação e elaboração de ofícios de resposta a diversas entidades; 

 Prestação de apoio jurídico nos procedimentos de recrutamento de pessoal; 

 

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. Realização de diligências visando a celebração de um protocolo com 

a Autoridade Tributária no âmbito dos processos de limpeza de terrenos e acesso à informação matricial dos 

prédios. 

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

última reunião até à presente data foi apresentada uma reclamação no Livro de Reclamações, relativamente 

ao licenciamento de obras Particulares, que não obteve qualquer acolhimento. 

Evidencia-se a conclusão do procedimento de alteração ao Regulamento Municipal das Atividades de Animação 

e Apoio à Família nos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do Município de Mira 

(doravante AAAF), cuja aprovação se submete agora à Digníssima Assembleia. Durante a sua vigência 

constatou-se que a penalização (de 50% da mensalidade no atraso de pagamento), que inicialmente teve um 

efeito moralizador (reduziu-se consideravelmente os atrasos nos pagamentos), veio a revelar-se excessiva 

principalmente para quem procura cumprir pontualmente as suas obrigações. Desta feita, atendendo aos 

princípios da justiça e razoabilidade, previstos no artigo 8.º do Código de Procedimento Administrativo, propõe-

se, entre outras, a redução da referida penalização para 25% do valor da mensalidade, com esta alteração ao 

Regulamento AAAF. 

 A submissão a apreciação pública do Regulamento de Abastecimento de Águas e Saneamento cujo período 

termina a 24 de outubro de 2018, bem como do Regulamento de Resíduos que se aguarda a sua publicação 

no Diário da República para se dar início ao período de apreciação pública. 

Ainda, no âmbito dos regulamentos municipais, considerando a reativação do processo de candidaturas da 

Videira Norte, a Comissão de Análise chegou à conclusão que o regulamento encontrava-se desatualizado, 

obsoleto e omisso em diversos assuntos, pelo que torna-se necessário proceder à elaboração e aprovação de 

um novo regulamento que se adeque à realidade e necessidades atuais dos munícipes. Desta feita, iniciou-se 

o procedimento de elaboração de um novo regulamento da Videira Norte. 
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Por outro lado, no que respeita ao contencioso dá-se agora conta do ponto da situação dos processos judiciais 

pendentes: 

 

 

*Processos transitados do executivo anterior 

**Processos iniciados no atual mandato 
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INFORMÁTICA 

 No âmbito da Administração de Sistemas desenvolvidos os seguintes pontos: 

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

configurações e resolução dos problemas ocorridos. 

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

o Monitorização de backups; 

o Configuração de Ativos. 

o Instalação e configuração de backups remotos; 

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

as “Normas de Segurança e Funcionamento dos Sistemas de Informação do Município de Mira” 

(art. 6.3 e 7.10). 

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

demais programas essenciais ao regular funcionamento dos computadores afetos aos funcionários 

da Câmara Municipal de Mira; 

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

funcionamento do circuito interno de telecomunicações; 

o Análise de propostas referentes a procedimentos de aquisição de equipamento e serviços 

informáticos; 

o Análise e aplicação de regras de segurança e tratamento de dados tendo em conta o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD); 

o Ação de sensibilização com a temática “Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)” junto de 

todos os serviços. 

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

o Apoio no balcão de atendimento; 

o Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

o Atualização de informação no Portal do Município: 

• Publicação de notícias e destaques; 

• Ementas escolares; 

• Regulamentos; 

• Editais; 

• Assuntos em Discussão Pública; 

• Atualização das áreas Executivo e Constituição da Assembleia Municipal; 

• Atas; 

• Índice de transparência. 

o Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

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

 

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

o Instalação e atualização de diverso software; 

o Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 
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o Pesquisa de material informático para reparação de equipamento com avaria e elaboração de 

algumas informações de carência; 

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

o Reparação de Computadores; 

o Configuração de novos computadores; 

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

contratos de assistência técnica; 

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

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

por multibanco, débito direto, CTT; 

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

multibanco e envio de fatura eletrónica; 

o Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

o Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos: ao Edifício dos Paços do 

Concelho; à Piscina Municipal; ao Posto de Turismo/Museu Etnográfico; aos Julgados de paz; e aos 

serviços do Município a funcionar no Mira Center. 

 

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

operações: 

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

Modelos; 

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

 

Foi ainda prestada assistência técnica a Escolas e Jardins de Infância. 

 

ARQUIVO ADMINISTRATIVO 

   

O Arquivo Municipal, continua com a árdua tarefa de um conjunto de operações e procedimentos técnicos, que 

visam a racionalização do espaço: pesquisa, seleção, avaliação, organização e conservação, dando neste 

momento um maior destaque a toda a documentação do Cemitério Municipal.  

 Prossegue a introdução das concessões de alvarás das sepulturas perpétuas na aplicação informática 

de gestão do Cemitério Municipal;  

 Ainda no campo do Cemitério Municipal, prossegue o levantamento no arquivo histórico, a 

documentação (guias de receitas e deliberações) da concessão de sepulturas anteriores ao ano de 

1945;  

O levantamento desta documentação, é um trabalho muito moroso e difícil de obter, tornando-se por vezes 

inglório. No arquivo histórico ainda existe documentação empacotada/encaixotada que ainda não foi 

selecionada nem avaliada, pelo que, torna difícil a tarefa.   
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Embora consciente da dificuldade de encontrar a documentação pretendida, o esforço tem sido maior o que 

não tem sido tarefa fácil, pois foram sepulturas concessionadas no tempo de coveiros diferentes, e com 

métodos de tratar o assunto diferente.  

É importante abraçar os arquivos municipais, enquanto elementos significativos na realidade da atividade 

municipal na memória e prova da administração local para perpetuar a memória coletiva do povo, perpetuado 

assim, o passado para presente e futuro das gerações vindouras. 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Nesta subunidade orgânica, no período de 15 de junho de 2018 a 21 de setembro de 2018, foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

• 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 614 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

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

Doc (213) 

• Processamento mensal de comparticipações da ADSE, 148 recibos (44 recibos em julho) + 47 recibos 

agosto + 57 em setembro) 

• Inserção Prova anual de rendimentos no SGP/cadastro (3)  

• Criação de trabalhadores e respetivo cadastro na aplicação de SGP (14) 

• Comunicação na Segurança Social Direta de inicio de funções no município de 14 trabalhadores 

(Precários) 

 ADSE 

o Recebidos 12 cartões da ADSE, efetuada a respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal, 

entrega aos trabalhadores e arquivo no processo  

o Elaboração de notificações para comparência à JM da ADSE (3) 

o Enviado no atendimento online documentos para renovação direitos da esposa trabalhador (1) 

o Inserção de comprovante de matrícula na ADSE direta (4) 

o Atualização em cadastro (SGP) de declarações de matrícula dos descendentes + 18 anos (5) 

o Inscrição na ADSE Direta de trabalhadores (7) 

o Pedido de cartão europeu de seguro de doença (2) 
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 CGA: 

o Pedido de junta médica da CGA para eventual aposentação por incapacidade de Luís Caetano 

(F.185), através da CGA direta e envio de documentação adicional, após deliberação da junta 

médica da ADSE 

 PRECÁRIOS: 

o Elaboração de notificações aos interessados – Homologação Engenharia Civil; Arquitetura; 

Motorista de Pesados; Tratorista; Assistentes Técnicos DAF (6) 

o Elaboração de notificações aos interessados após EPS – Aux Serviços Gerais Mercado e Jardineiro 

(2) 

o Elaboração de notificações para realização da EPS – Assistente Tec. DECD (2) 

o Elaboração das Listas Ordenação Final ( Ref. H; I e J) – (3) 

o Elaboração de notificações aos interessados – Homologação ( Refª  H; I e J) – (26) 

o Envio para DR. Homologação ( Ref. H; I e J) – (1) 

o Disponibilização dos resultados na BEP, após homologação. 

o Notificação para negociação salarial  Ref. B;  C; F; J (4) 

o Elaboração dos acordos de negociação remuneratória…Arquitetura, economia, engenharia civil, 2 

assist. técnicos DAF, tratorista, motorista de pesados, assist. op. (mercado); assist. op. (DOM) e 3 

assist. op. – jardineiro (15) 

o Elaboração dos contratos a iniciar em 1/9/2018 (14) 

o Elaboração despacho homologação e aviso classificação final do Ass. Técnico DECD (1) 

o Elaboração de Aviso de celebração do CTFP – tempo indeterminado e envio para DR  (1) 

 

 

 Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 5 

Assistentes operacionais - Sapadores:  

o Lista Unitária de Classificação final devidamente homologada – publicada no DR de 21/6/2018 

o Notificação para negociação salarial (5) 

o Atas negociação (5) 

o Pedido documentação (5) 

o ADSE – req. Manutenção (5) 

o Ofº Seg. Social – mudança de vínculo (1) 

o Manual acolhimento (5) 

o Informação s/ Período experimental (5) 

o CTFP – tempo indeterminado (5) 

o Elaboração de Aviso de celebração do CTFP – tempo indeterminado e envio para DR 

o Elaboração de Proposta para abertura de Procedimento concursal de Cargo de direção intermédia 

de 3º grau (1) 

o Elaboração de Aviso de abertura de Procedimento concursal de Cargo de direção intermédia de 3º 

grau (1). 

o Elaboração de Aviso de licença sem remuneração e envio para DR – (1) 
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o Fornecimento de ficheiros relativos aos custos semestrais – de janeiro a junho de 2018 do pessoal 

não docente (60) 

 DECLARAÇÕES:  

o Declaração de vínculo (6) 

o Declaração de exercício de funções (1) 

o Declaração de horário praticado (2) 

o Declarações de escalão de abono (10) 

 DESPACHOS: 

o Elaboração de despacho de atribuição subsídio de turno (2)  

o Elaboração despacho de prorrogação mobilidade (1) 

o Elaboração despacho em regime de substituição de cargo de direção intermédia de 3º grau - UGU 

 

 Envio para publicação no Diário da República  

o Aviso para publicação DR da prorrogação mobilidade interna do Rui  

o Aviso de Lista Unitária Classificação final – sapadores 

o Aviso de publicitação regime de substituição de cargo de direção intermédia de 3º grau – UGU 

o Aviso (1) de publicitação da homologação de 4 listas unitárias de ordenação final 

 

 OUTROS 

o Preenchimento de 1 formulário relativo a prestações de abono de família processadas por este 

Município, para apresentação no estrangeiro 

o Descongelamento de carreiras / valorizações remuneratórias, Inserção de pontos em cadastro no 

SGP a todos os funcionários no período compreendido entre 2004 e 2016 – (192*11 anos – 2112 

registos) 

o  Rotina no SGP de contagem de pontos para valorização salarial (108) e apuramento de retroativos 

remuneratórios a janeiro de 2018, conforme previsto na LOE para 2018 

 INFORMAÇÕES: 

o Elaboração informação sobre licença sem remuneração (1) 

o Elaboração informação sobre licença de amamentação (1) 
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APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados no período de 15 de junho a 21 
de setembro de 2018, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal: 

 Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28 de junho e sessão extraordinária de 16 de 
julho de 2018, elaboração das atas, respetivas minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo 
expediente; 

 Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 21 de junho, 12 de julho, 09 de agosto e 14 
de setembro e extraordinária de 31 de agosto, 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 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 21 de junho, foram apresentadas 10 propostas, das quais 4 na Divisão Administrativa 
e Financeira, 3 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 1 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 
Ordenamento e Ambiente e 2 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 

 

Na reunião ordinária de 12 de julho, foram apresentadas 21 propostas, das quais 6 na Divisão Administrativa 
e Financeira, 2 na Divisão de Obras Municipais, 8 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 
Ambiente e 5 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

 

 

Na reunião ordinária de 09 de agosto foram apresentadas 28 propostas, das quais 7 na Divisão Administrativa 
e Financeira, 8 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto, 12 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, 
Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de Gestão Urbanística, designadamente: 

3

2 2

1

Divisão Administrativa
e Financeira

Divisão de Educação,
Cultura e Desporto

Divisão de Proteção
Civil, Planeamento,

Ordenamento e
Ambiente

Unidade de Gestão
Urbanística

Reunião de Câmara de 21/06/2018

Aprovado por unaninmidade Aprovado por maioria Tomado conhecimento

3

2

1

2

Divisão Administrativa
e Financeira

Divisão de Proteção
Civil, Planeamento,

Ordenamento e
Ambiente

Unidade de Gestão
Urbanística

Divisão de Obras
Municipais

Reunião de Câmara de 12/07/2018

Aprovado por unaninmidade Aprovado por maioria Tomado conhecimento
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Na reunião extraordinária de 31 de agosto foram apresentadas 9 propostas, das quais 1 na Divisão 
Administrativa e Financeira, 2 na Divisão de Obras Municipais, 4 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 
2 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente designadamente: 

 

 

 

Na reunião ordinária de 14 de setembro foram apresentadas 13 propostas, das quais 6 na Divisão 
Administrativa e Financeira, 3 na Divisão de Obras Municipais, 2 na Divisão de Educação, Cultura e Desporto e 
2 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente designadamente: 

3

2 2

1

Divisão Administrativa
e Financeira

Divisão de Educação,
Cultura e Desporto

Divisão de Proteção
Civil, Planeamento,

Ordenamento e
Ambiente

Unidade de Gestão
Urbanística

Reunião de Câmara de 9/08/2018

Aprovado por unaninmidade Aprovado por maioria Tomado conhecimento

3

2 2

Divisão Administrativa e
Financeira

Divisão de Educação, Cultura e
Desporto

Divisão de Proteção Civil,
Planeamento, Ordenamento e

Ambiente

Reunião de Câmara de 31/08/2018

Aprovado por unaninmidade Aprovado por maioria Tomado conhecimento
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 Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

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

o Acompanhamento e coordenação dos procedimentos administrativos inerentes à elaboração e 
aprovação de protocolos, de acordo com o procedimento em vigor; 

o Envio, para o serviço de Informática, dos relatórios dos serviços de modo a serem publicados no site no 
Município de Mira, de acordo com o objetivo n.º 3 definido para a Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 
pelo Gabinete de Gestão da Qualidade; 

 

 Em matéria de contratos públicos: 

 
o Elaboração e outorga do contrato de “Aliguer-manutenção de artigos têxteis para os bungalows do 

parque Municipal de Campismo”, celebrado com a empresa “Spast – Sociedade Portuguesa de Aluguer 
e Serviço de Têxteis””. Valor do contrato: 16.000,00 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de material de águas”, celebrado com a empresa 
“Magnetic Water – Materiais, Águas e Saneamento, S.A.”. Valor do contrato:12.540,49 € 

o Elaboração e outorga do contrato de “Arrendamento urbano para fim não habitacional com prazo certo”, 
celebrado com a Junta de Freguesia de Carapelhos. Valor do contrato:3.000,00€/ano 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de assessoria financeira”, celebrado com a 
empresa “Bdux Consulting, Ldª..”. Valor do contrato: 29.892,00€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de assistência e manutenção da qualidade 
da água da Piscina Municipal de Mira”, celebrado com a empresa “CIMAI – Engenharia e Química 
Avançada, S.A.”. Valor do contrato: 74.898,00€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de material de construção”, celebrado com “João Jesus 
Mingatos, Herdeiros”. Valor do contrato: 25.140,21€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de beneficiação de arruamentos – Praia de Mira”, 
celebrado com a empresa “Sociedade de Construções Elimur, Ldª..”. Valor do contrato: 72.990,00€ 

3

2 2 2

Divisão Administrativa
e Financeira

Divisão de Educação,
Cultura e Desporto

Divisão de Proteção
Civil, Planeamento,

Ordenamento e
Ambiente

Divisão de Obras
Municipais

Reunião de Câmara de 14/09/2018

Aprovado por unaninmidade Aprovado por maioria Tomado conhecimento
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o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de reparação e manutenção de tratores e 
alfaias agrícolas”, celebrado com a empresa “Benjamim F. Limede, Ldª..”. Valor do contrato: 20.584,00€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição da solução para disponibilização de redes WiFi – Mira 
Free WiFi Tourism”, celebrado com a empresa “Wavecom – Soluções Rádio, S.A..”. Valor do contrato: 
52.804,28€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de limpeza de valas e vias”, celebrado com 
“João Manuel Laranjeiro Santos”. Valor do contrato: 19.214,63€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de reparação e manutenção de bombas de 
água de consumo humano”, celebrado com a empresa “Fernando Miranda Gonçalves”. Valor do 
contrato: 17.416,50€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de agenciamento de artista The Gift para as 
festas de S. Tomé 2018”, celebrado com a empresa “La Folie – Gift, Criação, Exploração Actividades 
Teatrais e Musicais, Ldª..”. Valor do contrato: 21.000,00€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de contratção do artista VIRGUL para as 
festas S. Tomé 2018”, celebrado com a empresa “Gigs on Mars, Ldª.”. Valor do contrato: 15.000,00€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de reforço de terrenos na Zona Industrial do Montalvo 
e prolongamento de saneamento”, celebrado com a empresa “Prioridade – Construção de Vias de 
Comunicação, S.A.”. Valor do contrato: 56.013,79€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de conceção, organização das Festas de S. 
Tomé 2018”, celebrado com a empresa “Folia à Solta – Unipessoal, Ldª..”. Valor do contrato: 
49.990,00€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para trabalhas operacionais de preparação 
da época balnear”, celebrado com a empresa “Egor Consulting – Desenvolvimento de pessoas e 
negócios, Ldª..”. Valor do contrato: 22.312,89€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de manutenção elétrica”, celebrado com a 
empresa “Energimir, Ldª.”. Valor do contrato: 13.786,38€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de manutenção e reparação de viaturas e 
máquinas”, celebrado com “Norberto Melo Fernandes.”. Valor do contrato: 12.285,57€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de Combustíveis rodoviários em postos de 
abastecimento público – Acordo Quadro CIRC”, celebrado com a empresa Petróleos de Portugal  - 
Petrogal, S.A. (Galp Energia, SGPS, S.A.”. Valor do contrato: 101.153,27€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços para trabalhos operacionais no parque de 
Campismo”, celebrado com a empresa “Egor Consulting – Desenvolvimento de Pessoas e Negócios, 
Ldª..”. Valor do contrato: 71.347,46€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Contratação de serviço de confeção e fornecimento de refeições 
e lanches escolares para o ano letivo 2018/2019, ao abrigo do Acordo-Quadro da CIM-RC”, celebrado 
com a empresa “Consórcio de “Gertal – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A., ITAU – 
Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A. e SOCIGESTE – Serviços, Indústria e Comércio de 
Refeiçõpes, Ldª.”. Valor do contrato: 180.707,34€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Aquisição de serviços de para o sistema de gestão de resíduos 
urbanos do Município de Mira”, celebrado com a empresa “SUMA – serviços Urbanos e Meio Ambiente, 
S.A.”. Valor do contrato: 721.686,00€ 

o Elaboração e outorga do contrato de “Empreitada de pavimentação da Rua das Cabeças Pintas e 
passadeiras elevadas na Rua Óscar Moreira da Silva e Rua do Liceu”, celebrado com a empresa 
“Omnimira Construções, Ld:.”. Valor do contrato: 42.322,65€ 

Tabela representativa dos contratos celebrados e vertidos nos relatórios da SAOM apresentados à 
Assembleia Municipal nos meses a seguir indicados: 
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RELATÓRIO 
DE: 

Nº. 
CONTRATOS: 

FEVEREIRO 5 

ABRIL 2 

JUNHO 4 

SETEMBRO 23 

 

 

SECÇÃO DE TAXAS, EXPEDIENTE E ÁGUAS (STEA) 

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

de atuação. 

Durante o período de 16 de abril a 17 de setembro de 2018 foram emitidas diversas guias de receita cobradas 

pela STEA, conforme gráfico seguinte: 
 

Total de valores cobrados entre o dia 16 de abril a 17 de setembro de 2018 

 

 

Guias emitidas entre o dia 16 de abril a 17 de setembro de 2018 
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No que se refere à área de Expediente, no período correspondente entre o período de 16 de abril a 17 de 

setembro de 2018, apresenta os movimentos abaixo indicados de documentos, sendo os gráficos seguintes de 

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

Distribuição de um total de 9365 documentos por órgãos destinatários 

16 de abril a 17 de setembro de 2018 
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SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO1 

O presente relatório síntese, que tem por período de análise Agosto 2017/2018, 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 2018 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; 

 

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 2015 e 2018.  

 

                                                 

 

INDICADORES ECONÓMICOS agosto 15 agosto 16 agosto 17 agosto 18 V.H.

Receita Total Cobrada 7 002 747,11 €   7 051 396,68 €   7 022 985,35 €    7 392 204,93 €    5%

Despesa Total Paga 6 664 947,38 €   6 859 134,38 €   6 793 954,17 €    7 258 141,26 €    7%

SALDO TOTAL 337 799,73 €       192 262,30 €       229 031,18 €       134 063,67 €       -41%

SALDO CORRENTE 940 110,39 €       15 570,80 €         374 202,53 €       754 335,98 €       102%

Receita Total Liquidada do Exercício 7 019 447,59 €   7 279 644,57 €   7 065 938,32 €    7 409 204,37 €    5%

Despesa Faturada do Próprio Ano 7 057 337,68 €   6 481 873,43 €   7 143 542,47 €    6 419 253,67 €    -10%

Saldo do Próprio Ano 37 890,09 €-         797 771,14 €       77 604,15 €-          989 950,70 €       -1376%

Compromissos 9 540 832,84 €   9 775 361,09 €   11 054 496,66 €  10 544 464,41 €  -5%

Compromissos Por Pagar 2 875 885,46 €   2 916 226,71 €   4 260 542,49 €    3 286 323,15 €    -23%



mira ASSEMBLEIA MUNICIPAL | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS | SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 de SETEMBRO DE 2018 

Página | 21 

Quadro n.º 1 – Indicadores Orçamentais 

O saldo corrente representa a diferença entre a receita corrente cobrada liquida e a despesa corrente paga e 

que, em caso de apresentar um saldo superior a zero, significa que há uma poupança que poderá ser aplicada 

na despesa de capital, isto é, no pagamento da despesa de investimento do Município. 

Ora, pela análise do quadro acima, verificamos que, no final do Mês de Agosto, o Município conseguiu gerar um 

superavit corrente no valor de 754.335,98€, o que representa uma melhoria face ao registado em igual período 

de 2017 (+102%). 

 
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. 

Assim, da análise do quadro podemos constatar que, até ao final de Agosto de 2018, o Município de Mira 

conseguiu gerar um superavit de 989.950,70€ entre a receita liquidada referente ao exercício em curso e a 

despesa emitida em 2018, o que representa uma melhoria bastante significativa face ao verificado em igual 

período de 2017, em que tinha sido gerado um deficit no valor de 77 Mil euros. 
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Gráfico n.º 2 – Evolução da Receita Liquidada vs Despesa Paga do Ano 

 

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

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

despesa.  

Neste contexto importará analisar o volume de despesa que o Município já assumiu realizar (compromissos) e 

que ainda se encontra por pagar. 

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

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

orçamento inicialmente aprovado. 

Relativamente à análise dos compromissos por pagar importará 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.  

Assim sendo os valores anteriores a 2017 não serão diretamente comparáveis com os registados nesse mesmo 

ano e em 2018. 

Assim, se analisarmos o valor dos compromissos por pagar registados até ao final do mês de Agosto de 2018, 

verificamos que o seu valor é 23% inferior (-974.219,34€) ao registado em igual período de 2017 o que, 

atendendo ao esforço financeiro que tem vindo a ser efetuado no sentido de acudir às diversas necessidades 
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resultantes dos incêndios ocorridos em Outubro de 2017, não poderá deixar de se considerar um indicador 

extremamente positivo.  

 

 

 

Gráfico n.º 3 – Compromissos por Pagar 
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ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

 

Conforme se poderá verificar pela análise do quadro n.º 2, no final de Agosto de 2018, a Taxa de Execução da 

receita atingiu os 55,47%, que se traduziram na cobrança de 7.392.204,93€, dos quais 3.246.632,65€ 

correspondem a “Transferências Correntes” (FEF, FSM, IRS) e 932.945,11€ dizem respeito à “Venda de Bens 

e Serviços Correntes” (Ex: Água e Renda EDP). 

Como se pode constatar, o resultado alcançado torna-se ainda mais significativo tendo em consideração que 

se trata de taxa de execução mais elevada dos últimos quatro anos. Este é mais um indicador de que o percurso 

que tem vindo a ser percorrido nos últimos anos de aproximação entre os valores orçados e efetivamente 

executados continua a ser alcançado com sucesso. 

 

 
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 no final do mês de Agosto. 

 
Gráfico n.º 4 – Taxa de Execução da Receita no final de Agosto 2018 

RECEITA TOTAL agosto 15 agosto 16 agosto 17 agosto 18 V.H.

Valor Orçamentado 13 245 982,49 €  13 087 587,41 €  13 598 778,46 €  13 327 155,12 €  -2%

Valor Executado 7 002 747,11 €    7 051 396,68 €    7 022 985,35 €    7 392 204,93 €    5%

Taxa de Execução 52,87% 53,88% 51,64% 55,47%
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Através da análise do quadro n.º 3 podemos verificar o comportamento que, no final de Agosto de 2018, as 

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

Será importante destacar a elevada taxas de execução verificadas nos Impostos Indiretos (66,58%), Impostos 

Diretos (63,61%), nas Transferências de capital (58,45%), nas Transferências Correntes (60,43%) e nas Taxas, 

multas e outras penalidades (54,58%).  

 

Quadro n.º 3 – Execução da Receita Total Cobrada Líquida até final Agosto 2018 

 

 

Gráfico n.º 4 – Peso Relativo de Cada Componente da Receita – Até final de Agosto 2018 

Dotação Anual Cobrado % de 
Execução

 01  Impostos directos 2 590 000,00 €    1 647 509,43 €    63,61%

 02  Impostos indirectos 267 500,00 €       178 112,17 €       66,58%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 659 200,00 €       359 759,09 €       54,58%

 05  Rendimentos da propriedade 56 000,00 €          10 527,79 €          18,80%

 06  Transferências correntes 5 372 777,80 €    3 246 632,65 €    60,43%

 07  Venda de bens e serviços correntes 2 530 400,00 €    932 945,11 €       36,87%

 08  Outras receitas correntes 50 000,00 €          7 800,68 €            15,60%

 09  Venda de bens de investimento 302 700,00 €       121 070,94 €       40,00%

 10  Transferências de capital 1 464 619,65 €    856 032,85 €       58,45%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 2 500,00 €            356,55 €               14,26%

 16  Saldo da Gerência Anterior 31 457,67 €          31 457,67 €          100,00%

RECEITA TOTAL 13 327 155,12 €  7 392 204,93 €    55,47%

AGOSTO 2018
DesignaçãoClassif.
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Receita Corrente 

No final de Agosto de 2018, a percentagem de realização das receitas correntes situava-se nos 55,38% 

correspondendo a um volume de cobrança de receita de 6.383.286,92€ (Quadro n.º 4). 

 

Quadro n.º 4 – Execução da Receita Corrente até ao final de Agosto de 2018 

 

O gráfico n.º 5 apresenta a estrutura das receitas correntes no final do primeiro trimestre de 2018, isto é, 

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

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 01  Impostos directos 2 590 000,00 €   1 647 509,43 €   63,61%

 0102  Outros 2 590 000,00 €   1 647 509,43 €   63,61%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 850 000,00 €   1 149 337,18 €   62,13%

 010203  Imposto único de circulação 350 000,00 €      223 506,56 €      63,86%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóvei 390 000,00 €      274 665,69 €      70,43%

 02  Impostos indirectos 267 500,00 €      178 112,17 €      66,58%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 659 200,00 €      359 759,09 €      54,58%

 05  Rendimentos da propriedade 56 000,00 €         10 527,79 €         18,80%

 06  Transferências correntes 5 372 777,80 €   3 246 632,65 €   60,43%

 060301  Estado 4 966 831,00 €   3 194 350,35 €   64,31%

 06030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 3 524 001,00 €   2 349 328,00 €   66,67%

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

 06030103  Participação fixa no IRS 377 724,00 €      251 816,00 €      66,67%

 06030199  Outras 850 000,00 €      449 806,35 €      52,92%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 310 946,80 €      21 859,46 €         7,03%

 060307  Serviços e fundos autónomos 95 000,00 €         30 422,84 €         32,02%

 07  Venda de bens e serviços correntes 2 530 400,00 €   932 945,11 €      36,87%

 08  Outras receitas correntes 50 000,00 €         7 800,68 €           15,60%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 11 525 877,80 € 6 383 286,92 €   55,38%

Classif. Designação
AGOSTO 2018
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Gráfico n.º 5 – Estrutura das Receitas Correntes 

A análise do quadro n.º 5 permite-nos concluir que, no final de Agosto de 2018, a receita corrente cobrada pelo 

município de Mira registava um crescimento de 170.832,19€ (+2,75%) face a igual período de 2017. Para este 

resultado em muito contribui o aumento verificado nas Transferências Correntes (161.478,03€), mais 

concretamente na rubrica Outras (+113.814,60€). 

Em sentido inverso, importa destacar a redução verificada no montante cobrado a título de Venda de Bens e 

Serviços Correntes (-119.395,26€), mais concretamente na rubrica 0703 – Rendas (-108.084,13€) e que se 

explica pelo facto de, parte da renda que o Município recebe da EDP pela utilização da rede elétrica, ainda não 

ter sido contabilizada por falta de envio da respetiva documentação de suporte por parte desta Entidade, pelo 

que este desvio terá tendência para ver a ser corrigido nos meses subsequentes. 

 

Quadro n.º 5 – Evolução da Receita Corrente até final Agosto 

VALOR (€) %

 01  Impostos directos 1 502 703,02 € 1 351 932,60 € 1 530 036,12 € 1 647 509,43 € 117 473,31 € 7,68%

 010202  Imposto municipal sobre imóveis 1 143 189,23 € 1 000 343,70 € 1 109 231,90 € 1 149 337,18 € 40 105,28 €   3,62%

 010203  Imposto único de circulação 200 114,40 €    201 589,37 €    208 137,22 €    223 506,56 €    15 369,34 €   7,38%

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóve 159 399,39 €    149 999,53 €    212 667,00 €    274 665,69 €    61 998,69 €   29,15%

 02  Impostos indirectos 91 727,50 €       90 040,03 €       102 046,97 €    178 112,17 €    76 065,20 €   74,54%

 04  Taxas, multas e outras penalidades 328 124,94 €    325 809,39 €    396 206,44 €    359 759,09 €    36 447,35 €-   -9,20%

 05  Rendimentos da propriedade 21 809,83 €       20 688,31 €       18 972,98 €       10 527,79 €       8 445,19 €-     -44,51%

 06  Transferências correntes 3 107 368,87 € 3 194 651,23 € 3 085 154,62 € 3 246 632,65 € 161 478,03 € 5,23%

 060301  Fundo de Equilibrio Financeiro 2 170 478,00 € 2 233 392,00 € 2 318 704,00 € 2 349 328,00 € 30 624,00 €   1,32%

 060301  Fundo Social Municipal 143 400,00 €    143 400,00 €    143 400,00 €    143 400,00 €    -  €               0,00%

 060301  Participação fixa no IRS 257 880,00 €    253 392,00 €    241 424,00 €    251 816,00 €    10 392,00 €   4,30%

 060301  Outras 506 232,28 €    491 914,59 €    335 991,75 €    449 806,35 €    113 814,60 € 33,87%

 060306  Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados -  €                   -  €                   17 674,24 €       21 859,46 €       4 185,22 €     23,68%

 060307  Serviços e fundos autónomos 29 378,59 €       72 552,64 €       27 960,63 €       30 422,84 €       2 462,21 €     8,81%

 07  Venda de bens e serviços correntes 994 097,54 €    1 037 281,04 € 1 052 340,37 € 932 945,11 €    119 395,26 €- -11,35%

 08  Outras receitas correntes 4 907,09 €         12 446,28 €       27 697,23 €       7 800,68 €         19 896,55 €-   -71,84%

TOTAL DE RECEITA CORRENTE 6 050 738,79 € 6 032 848,88 € 6 212 454,73 € 6 383 286,92 € 170 832,19 € 2,75%

VARIAÇÃO 2017-2018
Classif. Evolução da Cobrança de Receita Corrente ago/15 ago/16 ago/17 ago/18
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No gráfico n.º 6 podemos analisar o comportamento da receita corrente registada no final de Agosto, no período 

compreendido entre 2015 e 2018. 

 

 

Gráfico n.º 6 – Evolução das Receitas Correntes até final de Agosto de 2018 

 

Receita de Capital 

Tal como se poderá constatar pela análise do quadro n.º 6, no final de Agosto de 2018, a execução da receita 

de capital tinha atingido um valor de 977.103,79€, correspondendo a uma taxa de execução de 55,29%. 

 

 

Quadro n.º 6 – Execução da Receita de Capital 

Dotação 
Anual

Cobrado % de 
Execução

 09  Venda de bens de investimento 302 700,00 €     121 070,94 €     40,00%

 10  Transferências de capital 1 464 619,65 €  856 032,85 €     58,45%

 1003  Administração central 1 464 619,65 €  856 032,85 €     58,45%

 100301  Estado 503 556,00 €     264 230,00 €     52,47%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 391 556,00 €     261 032,00 €     66,67%

 10030104  Cooperação Técnica e Financeira 111 000,00 €     3 198,00 €          2,88%

 10030199  Outras 1 000,00 €          -  €                    0,00%
 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 961 063,65 €     591 802,85 €     61,58%
 15  Reposições não abatidas nos pagamentos 2 500,00 €          356,55 €             14,26%

 16  Saldo da Gerência Anterior 31 457,67 €       31 457,67 €       100,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1 767 319,65 €  977 103,79 €     55,29%

AGOSTO 2018
DesignaçãoClassif.
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O gráfico n.º 7 apresenta a estrutura das receitas correntes no final de Agosto de 2018. 

 
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 2015 e 2018. 

 

Quadro n.º 7 – Evolução da Receita de Capital 

Da análise do quadro n.º 7 podemos constatar que, comparativamente a igual período de 2017, no final de 

Agosto deste ano, as receitas de capital cresceram 32,83%, crescimento este que, em grande medida, se ficou 

a dever ao recebimento de cerca de 267 mil euros de comparticipações comunitárias referentes a projetos co-

financiados no âmbito do Portugal 2020 (+82,42%).  

Este facto atesta o importante esforço que tem vindo a ser desenvolvido pelo Município no sentido de tirar o 

máximo partido do atual quadro comunitário de apoio tendo em vista a realização de um conjunto de obras 

indispensáveis à melhoria das condições de vida dos cidadãos de Mira. 

VALOR (€) %

 09  Venda de bens de investimento 178 507,69 €    54 971,38 €       153 536,14 €    121 070,94 €    32 465,20 €-      -21,14%

 10  Transferências de capital 492 825,14 €    672 001,78 €    582 056,39 €    856 032,85 €    273 976,46 €    47,07%

 1003  Administração central 492 825,14 €    672 001,78 €    582 056,39 €    856 032,85 €    273 976,46 €    47,07%

 10030101  Fundo de Equilibrio Financeiro 244 216,00 €    248 152,00 €    257 632,00 €    261 032,00 €    3 400,00 €        1,32%

 10030199  Outras 45 693,42 €       -  €                   -  €                   -  €                   -  €                  0,00%

 100307  Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 202 915,72 €    423 849,78 €    324 424,39 €    591 802,85 €    267 378,46 €    82,42%

 15  Reposições não abatidas nos pagamentos -  €                   1 148,13 €         1 142,53 €         356,55 €            785,98 €-            -68,79%

 16  Saldo da gerência anterior 280 675,49 €    290 426,51 €    73 795,56 €       31 457,67 €       42 337,89 €-      -57,37%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 671 332,83 €    726 973,16 €    735 592,53 €    977 103,79 €    241 511,26 €    32,83%

VARIAÇÃO 2017-2018
Classif. Evolução da Cobrança da Receita de Capital ago/15 ago/16 ago/17 ago/18
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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 2018, a taxa de execução do 

orçamento da despesa cifrava-se em 54,46%, a que correspondeu um volume de pagamentos efetuados de 

7.258.141,26€. De registar que se trata da taxa de execução mais alta dos últimos quatro anos, 

correspondendo também a um maior volume de pagamentos efetuados. 

 

 

 

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. 

 

DESPESA TOTAL agosto 15 agosto 16 agosto 17 agosto 18 V.H.

Valor Orçamentado 13 245 982,49 €  13 087 587,41 €     13 598 778,46 €  13 327 155,12 €  -2%

Valor Executado 6 664 947,38 €    6 859 134,38 €       6 793 954,17 €    7 258 141,26 €    7%

Taxa de Execução 50,32% 52,41% 49,96% 54,46%
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Gráfico n.º 9 Evolução da Taxa de Execução da Despesa no final de Agosto (2015-2018) 
 

Pela análise do quadro n,º 9 podemos constatar que, em termos comparativos, no final de Agosto de 2018 

registava-se um menor valor de despesa cabimentada (-195.593,90€) e, simultaneamente, um menor volume 

de despesa comprometida (-465.506,59€).  

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 2018, também se registava uma 

diminuição bastante significativa de -679.762,14€, o que demonstra que o Município está numa clara trajetória 

de equilíbrio orçamental. 
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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 alterações e revisões orçamentais efetuadas até ao final do mês de Agosto de 2018: 

 

 

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

2018 

 INSCRIÇÕES / 
REFORÇOS 

 DIMINUIÇÕES / 
ANULAÇÕES 

 TOTAL 

 DESPESAS CORRENTES 9 824 966,00 €   2 415 786,30 € 2 011 245,18 €-   404 541,12 €  10 229 507,12 € 76,8%

 01  Despesas com o pessoal 4 060 655,00 €   170 245,00 €    272 979,00 €-       102 734,00 €-  3 957 921,00 €    29,7%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 100 554,00 €   1 689 642,43 € 1 326 979,75 €-   362 662,68 €  5 463 216,68 €    41,0%

 03  Juros e outros encargos 47 000,00 €         235 502,00 €    215 814,56 €-       19 687,44 €    66 687,44 €         0,5%

 04  Transferências correntes 590 150,00 €       315 896,87 €    187 767,87 €-       128 129,00 €  718 279,00 €       5,4%

 06  Outras despesas correntes 26 607,00 €         4 500,00 €         7 704,00 €-           3 204,00 €-       23 403,00 €         0,2%

 DESPESAS DE CAPITAL 2 962 871,00 €   996 502,00 €    861 725,00 €-       134 777,00 €  3 097 648,00 €    23,2%

 07  Aquisição de bens de capital 2 460 225,00 €   861 833,00 €    678 075,00 €-       183 758,00 €  2 643 983,00 €    19,8%

 08  Transferências de capital 251 600,00 €       115 169,00 €    165 816,00 €-       50 647,00 €-    200 953,00 €       1,5%

 09  Activos financeiros 70 946,00 €         -  €                   17 735,00 €-         17 735,00 €-    53 211,00 €         0,4%

 10  Passivos financeiros 180 000,00 €       19 500,00 €       -  €                     19 500,00 €    199 500,00 €       1%

 11  Outras despesas de capital 100,00 €               -  €                   99,00 €-                 99,00 €-            1,00 €                    0%

 PESO 
RELATIVO 

(%) 
CLASSIF DESIGNAÇÃO  DOTAÇÕES 

INICIO DO ANO 

 MODIFICAÇÕES 
 DOTAÇÕES 

FINAL AGO18 
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Despesa Corrente 

No final do mês de Agosto de 2018, a taxa de execução da despesa corrente situou-se nos 55,03%, a que 

correspondeu um volume de despesa paga de cerca de 5.628.950,94€ que, quase na sua totalidade, diz 

respeito às despesas com o pessoal e à aquisição de bens e serviços. 

 

 

Quadro n.º 11 – Execução da Despesa Corrente no final de Agosto de 2018 

 

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 2015 e 2018. 

 

Gráfico n.º 10 – Evolução da Despesa Corrente Paga até ao final do mês de Agosto (2015-2018) 

ORÇAMENTO COMPROMISSO % 
COMP.

PAGO %          
PAGO

 01  Despesas com o pessoal 3 957 921,00 €    2 442 862,23 €       61,72% 2 360 034,91 €    59,63%

 02  Aquisição de bens e serviços 5 463 216,68 €    4 804 845,22 €       87,95% 2 839 874,86 €    51,98%

 03  Juros e outros encargos 66 687,44 €          36 924,66 €             55,37% 21 682,33 €          32,51%

 04  Transferências correntes 718 279,00 €        643 313,00 €          89,56% 397 290,02 €        55,31%

 06  Outras despesas correntes 23 403,00 €          10 068,82 €             43,02% 10 068,82 €          43,02%

TOTAL DA DESPESA CORRRENTE 10 229 507,12 €  7 938 013,93 €       77,60% 5 628 950,94 €    55,03%

AGOSTO 2018
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 2018, a aquisição de bens e serviços é a rubrica que maior peso tem no total (51%), seguido das 

Despesas com o Pessoal com 42%. 

 

 

Gráfico n.º 11 – Estrutura das Despesas Correntes 
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Despesa de Capital 

Como poderá ser constatado pela leitura do quadro n.º 12, no final de Maio de 2018, foi possível atingir uma 

taxa de execução da despesa de capital de 30.04%, a que correspondeu um valor pago de 844.571,31€. 

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

(747.505,95€), e que este representou cerca de 18% do total da despesa paga pelo Município de Mira até ao 

final de Maio de 2018. Este facto é bastante revelador do enfoque que está a ser colocado no investimento, 

nomeadamente, em infraestruturas que permitam melhor as condições de vida dos cidadãos do Concelho. 

 

Quadro n.º 12 – Execução da Despesa de Capital até ao final do mês de Agosto de 2018 

No gráfico n.º 12 podemos analisar o comportamento da despesa de capital paga até ao final do mês de Agosto 

de 2018, no período compreendido entre 2015 e 2018. 

 

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

ORÇAMENTO COMPROMISSO % 
COMP.

PAGO %          
PAGO

 07  Aquisição de bens de capital 2 643 983,00 €    2 262 072,90 €       85,56% 1 427 257,76 €    53,98%

 08  Transferências de capital 200 953,00 €        191 506,27 €          95,30% 75 666,00 €          37,65%

 09  Activos financeiros 53 211,00 €          53 209,50 €             100,00% 26 604,75 €          50,00%

 10  Passivos financeiros 199 500,00 €        99 661,81 €             49,96% 99 661,81 €          49,96%

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

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 3 097 648,00 €    2 606 450,48 €       84,14% 1 629 190,32 €    52,59%

DESPESA TOTAL 13 327 155,12 €  10 544 464,41 €     79,12% 7 258 141,26 €    54,46%

AGOSTO 2018
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 2018, o valor dos 

compromissos por pagar do Município apresentavam um valor significativamente inferior ao verificado em igual 

período de 2017 (-974.219,34€). Este bom desempenho ainda será mais expressivo ao constatarmos que o 

valor apurado no final de Agosto é também bastante inferior ao registado no final de Maio deste ano (-

488.859,15€). 

O indicador em apreço demonstra que o Município está a dar passos sólidos tendentes à melhoria do seu 

equilíbrio financeiro. Assim, mantendo-se a atual trajetória de cobrança de receitas será expectável que este 

valor ainda venha a reduzir-se até ao final do ano. 

 

 

Quadro n.º 14 – Compromissos por Pagar 

 

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

2012 6 250 674,48 € 6 036 111,84 € 4 996 586,69 € 4 792 992,59 € 4 014 985,31 € 3 564 197,15 €

2013 4 004 202,37 € 4 100 552,94 € 3 829 032,72 € 3 094 848,84 € 3 049 898,97 € 2 501 932,90 €

2014 2 872 617,83 € 2 615 729,92 € 2 430 195,84 € 2 533 702,99 € 2 643 773,02 € 2 428 932,28 €

2015 3 609 076,08 € 3 439 526,07 € 3 157 695,48 € 2 875 885,46 € 2 526 884,51 € 1 994 028,42 €

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 €
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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 2017 a 2018.  

 

 

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 de médio e longo prazo do Município de Mira.  

 

 

Gráfico n.º 13 – Capital em dívida de Empréstimo 

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
671 337,10 € 472 017,43 € -199 319,67 € -29,7%

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

Empréstimos
671 337,10 € 472 017,43 € -199 319,67 € -29,7%

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 2017, a dívida regista um redução de 257.090,16€. 

A redução que se está a verificar desde o início do ano de 2018 só não foi maior porque, tal como referido na 

análise da despesa paga, estamos a assistir ao aumento do ritmo de execução dos projetos de investimento do 

Município, nomeadamente, dos que se enquadram em candidaturas aprovadas no âmbito do Portugal 2020 e 

como tem havido algum atraso no recebimento dos pedidos de pagamento submetidos pelo Município, o 

pagamento destas despesas tem sofrido algum atraso adicional. 

 

 

Quadro n.º 16 – Evolução das Outras Dívidas a Terceiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.H.

31/08/2017 31/08/2018 VALOR

Fornecedores c/c 841 600,86 € 1 463 122,43 € 621 521,57 €

Fornecedores de imobilizado, c/c 895 076,95 € 381 604,65 € -513 472,30 €

Estado e outros entes públicos 90 345,62 € 119 206,75 € 28 861,13 €

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

Outros Credores 681 352,36 € 483 465,56 € -197 886,80 €

Factor`S 199 560,16 € 0,00 € -199 560,16 €

TOTAL DA DÍVIDA A TERCEIROS DE CP 2 707 935,95 € 2 450 845,79 € -257 090,16 €

VALOR EM DÍVIDA
Dívida a Terceiros a Curto Prazo
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Pagamentos em Atraso 

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

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

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

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.” 

Assim, através da 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 2018: 

 

  

Quadro n.º 17 – Evolução dos Pagamentos em Atraso 

 

Tal como referido no relatório anterior, os valores mais elevados dos pagamentos em atraso registados ao longo 

do presente exercício económico, resultam, fundamentalmente, de algum atraso verificado no recebimento de 

comparticipações de projetos co-financiados no âmbito do Portugal 2020, portanto de um maior enfoque 

colocado no investimento, isto é, nas despesas de capital, opção estratégica que se tornou ainda mais 

importante em face dos graves acontecimentos que assolaram o Concelho de Mira no passado mês de Outubro. 

No momento em que forem disponibilizados/transferidos os apoios do Estado para reposição das 

infraestruturas afetadas pelos incêndios, será expectável que este valor diminua a uma ritmo ainda maior pois 

há despesas que o Município já efetuou e que, à partida, serão elegíveis no âmbito do Concurso para 

Apresentação de Candidaturas n.º FSUE – 99 -2018 – 01. 

 

 

 

 

 

 

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 €
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

Secção de 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  

Desenho:   

• Comporta da Lagoa projeto 2D/ 3D; 

• Digitalização documentos indicadores ERSAR; 

• Medição pavimentação Miraoásis; 

• Colocação cartazes S. Tomé; 

• Colocação cartazes sessão esclarecimento Lusiaves e Columbófilia; 

• Execução projeto Zona Industrial Polo 1; 

• Regeneração da vala da Corga – Rua do Areal, pormenores de escada de ligação a ponte existente;  

• Requalificação do Museu Etnográfico da Praia de Mira (Projeto de estruturas da escada e rampas de 
acesso); 

• Impressão e organização de processos; 

• Processo de aquisição de material para os espaços escolares, bem como solicitação de orçamentos 
e pedidos de reparações necessários nas escolas.  

•  

Engenharia:   

• Elaboração dos pedidos de pagamento aos beneficiários do Programa de Apoio à Reconstrução da 
Habitação Permanente; 

• Acompanhamento da empreitada de Sinalização Rodoviária na Praia de Mira; 

• Acompanhamento da empreitada Fecho de Sistemas de Saneamento de águas residuais Mira - Lote 
1 (Saneamento Ermida); 
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• Elaboração do projeto da Ampliação das Infraestruturas da Zona Industrial Polo I – peças 
desenhadas, peças escritas, mapa de quantidades e estimativa orçamental. 

• Acompanhamento do processo e apoio técnico à constituição da empresa intermunicipal de serviços 
de abastecimento de água potável e de saneamento de águas residuais ABMG; 

• Recolha de dados, análise técnica de soluções e acompanhamento de projeto no âmbito da melhoria 
da qualidade da água para candidatura a fundos comunitários; 

• Reformulação de projetos de fecho de sistemas de saneamento de águas residuais para 
enquadramento a candidatura a fundos comunitários; 

• Cálculo do saneamento na Rua Osso da Baleia (parcial); 

• Apoio e disponibilização de dados para inventário físico das infraestruturas de águas e saneamento 
a transitar, em espécie, para a empresa ABMG; 

Fiscalização: 

• Regeneração da Vala da Corga; 

• Requalificação Rua Padre Manuel Figueira – Seixo; 

• Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais Mira-Lote 1; 

• Fornecimento de alinhamentos para aplicação de lancis na rede viária Municipal; 

Águas e saneamento:  

• Gerir o sistema de captações de água, estações de tratamento e distribuição de água para consumo 
humano, incluindo a manutenção, entre outros, dos grupos eletrobomba das captações da Lagoa e 
da Praia de Mira; 

• Apoio na gestão e controlo das estações de tratamento de águas incluindo a cooperação com 
entidades externas no âmbito da monitorização e controlo da qualidade da água; 

• Colocação de contadores novos; 

• Continuação da operação de substituição generalizada de contadores de água avariados por todo o 
concelho; 

• Garantir a desinfeção das redes de abastecimento; 

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

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

• Manutenção das estações elevatórias de águas residuais; 

• Desobstrução de coletores com meios próprios do Município; 

• Vazamento de fossas na área do Concelho; 

• Continuação da operação de verificação, controle e selagem generalizada de contadores de água em 
todo o município; 

• Montagem e desmontagem de equipamentos para abastecimento de energia elétrica em Mira e na 
Praia de Mira para as Marchas Populares 
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• Montagem de equipamentos para o abastecimento de energia elétrica, abastecimento de água e 
para o saneamento das Festas de S. Tomé 

• Montagem e desmontagem de chuveiros no areal da Praia de Mira para a época balnear 

Calceteiros: 

• Reparar calçada em todos os lugares do concelho 

Serralheiro: 

• Reparar corrimões das escadas de acesso à Praia 

• Reparar cisterna grande 

• Reparar e colocar portão do antigo mercado da Praia de Mira 

• Reparar portão parque para os bombeiros 

• Fazer portões para parque infantil da Presa 

• Reparar grades da proteção civil 

• Várias reparações nos destroçadores e outros 

Pedreiro: 

• Pintar mastros para colocação de bandeiras 

• Colocar mastros e redes para o campo de futebol de praia 

• Reparar pluviais na avenida da Praia 

• Cimentar encontros da ponte pedonal da Calvela 

• Colocar tubo para águas pluviais na pista pedonal da Calvela 

• Pintar paredes e corrimões WCs antigos da Praia 

• Colocar mesas piquenique e retirar as antigas no parque de merendas Calvela  

• Reparar fundo de caixas saneamento e levantar tampas Casal 

• Colocar tubos e fazer caixa de águas pluviais na Lentisqueira 

• Pintar muros de paredão da Praia 

• Limpar a areia da biblioteca de praia 

• Colocar tubos e fazer caixas e grelhas para pluviais Miraoásis 

• Colocação de vários sinais de trânsito pelo concelho e  

• Vários transportes de grades 

• Colocação de lancil Miraoásis 
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• Fazer caixas para eletricista utilizar nas festas S. Tome  

• Levantar e colocar pavimento cerâmico largo de festas Mira 

• Pintar e colocar sinais de trânsito para lugar de cargas e descargas na Praia de Mira 

• Colocação de redes e apoio ás Festas de S. Tome 

• Fazer remates de cimentados nos cortes feitos pelos serviços de águas 

• Levantar tampas de saneamento no Casal S. Tomé 

• Desmontagem dos apoios das festas de S. Tome 

• Colocação de sinais de trânsito em vários locais do Concelho 

• Reparar balizas de futebol de praia e levá-las para a Praia de Mira 

• Rebaixar lancil para passagem na estrada 109 no centro de Mira 

• Fazer maciços para colocar candeeiros no parque S. João no Seixo 

• Fazer caixas para águas pluviais Mira Oásis 

• Colocar tubos e grelhas para águas pluviais na Corujeira, Cavadas e Colmeal 

• Várias reparações de cimentados e rebocos para serviço de águas  

• Retirar mesas de piquenique e colocar novas no bairro Carromeu 

• Reparar muro de floreira no largo da barrinha na Praia de Mira 

• Chumbar pedras do corrimão proteção da barrinha 

• Fazer vedação e apoio para o campeonato de columbofilia 

• Fazer caixas para saneamento na Lagoa (serviço de águas) 

• Chumbar caixas de eletricidade no palco da Ermida  

Carpinteiro: 

• Colocar quadros na sala dos recursos humanos 

• Reparar portas e dobradiças no gabinete arquitetura 

• Reparar corrimão de madeira na rampa de acesso à praia 

• Reparar portas e janelas dos antigos WC praia 

• Fazer ponte pedonal que ardeu na Lagoa 

• Reparar mastros e colocar fios para as bandeiras da Praia 

• Reparar forras da parede do centro de saúde da Praia 

• Pintar portões antigos no mercado Praia de Mira 
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• Colocar placas alusivas atras dos chuveiros de praia 

• Reparar passadiços junto ao molho sul na Praia 

• Apoio na montagem das festas S. Tome 

• Reparar fechadura antiga cooperativa 

• Colocar calha na porta da sala de atendimento publico 

• Reparar e colocar estrados nos chuveiros de Praia 

• Reparar grelhas de pluviais Praia 

• Mudar fechaduras em todas as portas do cemitério 

• Reparar ponte redonda e passadiços junto ao palco da Praia 

• Reparar cabos de aço nas escadas do edifício da Incubadora 

• Reparar passadiço junto a barrinha na Praia 

• Fazer tripés para publicidade das festas  

• Fazer estrados para contentor WC junto ao parque campismo 

Asfalto: 

• Percorrendo todo o Concelho tapando buracos com massa asfáltica 

• Ajudando em outros serviços e alguns transportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mira ASSEMBLEIA MUNICIPAL | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS | SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 de SETEMBRO DE 2018 

Página | 45 

DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA, E DESPORTO 

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

de abertura ao público dos diversos equipamentos culturais e desportivos do município, assim como todo o 

apoio contínuo aos sectores da animação cultural, educação, ação social, emprego, formação profissional, 

associativismo e turismo, entre outros, . 

A salientar, na área social, o contínuo trabalho da problemática relacionada com a calamidade dos incêndios 

dos dias 15 e 16 de outubro de 2017 que afetaram o Municipio de Mira, quer na zona florestal quer em zona 

urbana, atingindo habitações, terrenos agrícolas e empresas, tendo o Municipio sido integrado oficialmente em 

área de calamidade. 

Na área da animação cultural, a realização das Marchas Populares, das Festas de São Tomé de Mira, o programa 

de Animação da Época Balnear na Praia de Mira, a 21ª Mostra Gastronómica da região da Gândara o calendário 

de eventos. 

A salientar ainda o reforço dos serviços no Parque de Campismo Municipal durante o Verão, bem como da 

educação na preparação do arranque do ano letivo e da Universidade Sénior do Municipio de Mira. 

 

1. ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

1.1. 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 Municipio. 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, estimando-se 

uma média de 520 refeições (às segundas, terças e quintas feiras) e 430 refeições (às quartas e sextas-

feiras); 

• 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 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 50 crianças inscritas; 

• Articulação de questões inerentes ao serviço de Atividades de Apoio e Animação à Família, durante a 

interrupção letiva de verão; 
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• Articulação de questões no âmbito do apoio do Município, em termos de transporte, para frequência de 

praia, durante a interrupção letiva de verão, dos jardins-de-infância e ipss´s do concelho; 

• 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 2018/2019”. 

• Estabelecimento de protocolo de parceria com Agrupamento de Escolas de Mira e Casa do Povo de Mira 

no sentido de organizar os serviços de CAF na escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Mira. 

Compete ainda a este serviço o acompanhamento diário da logística da Universidade Sénior do Municipio de 

Mira, cujas inscrições para o ano letivo 2018/2019 se encontram abertas, contando já com 145 inscritos, nas 

que regularmente contando 19 disciplinas: Alimentação e Culinária Saudável, Como Ser Feliz, Espanhol, 

Etnografia/Danças Tradicionais, Francês, Ginástica, Hidroginástica, História Universal, Inglês, Jardinagem, 

Literatura e Cinema, Música Tradicional Portuguesa Pinturas, Artes Decorativas, Artes Plásticas, Práticas de 

Coaching, Segurança, Saúde e Bem-Estar, Tecnologias de Informação e Comunicação – Iniciação à Informática, 

Tecnologias de Informação e Comunicação – Ótica do Utilizador, Terapias Naturais e Ioga. 

 

1.2. Ação Social 

1.2.1. Serviço de Ação Social 

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

no período em apreço, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro (até dia 21). 

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes:  

• 2 Atendimentos relacionados com os incêndios; nomeadamente uma empresa, encaminhada para a 

Divisão das Obras da Autarquia, onde o seu processo está a ser analisado e outros casos de 

particulares; 

• 2 Atendimentos relacionados com os incêndios; nomeadamente acerca de pinhais e eucaliptais e 

indeminizações e ainda requerimentos de munícipes a solicitar esclarecimentos e reclamações. 

• 2 Atendimentos no sentido de encaminhar utente para cantina social da UPAS, pois encontra-se doente 

do foro oncológico, sem retaguarda familiar. 

• 2 Atendimentos a munícipe para elaboração de formulário de RSI, com documentação para apresentar 

na Segurança Social. 

• 1 Atendimento a munícipe para elaboração de documento de RSI para entrega na Segurança Social. 

Trata-se de pessoa isolada e tem o apoio da cantina social da UPAS. 

• Atendimento a munícipe para elaboração de formulário para requerer complemento de dependência, 

para a sua mãe acamada. Facultámos fotocópias de documentos para entrega na Segurança Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

•  1 Atendimento para elaboração de requerimento geral de utente solicitando apoio económico para 

pagamento de medicação. 

• 5 Atendimentos no sentido de esclarecer 5 utentes sobre as candidaturas, aos apoios no âmbito da 

agricultura (DRAPC),relativamente aos incêndios de Out.2017. 
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• 4 Atendimentos a munícipes, que solicitam informação sobre apoios para prejuízos dos incêndios: 

nomeadamente pinhais e eucaliptais. 

• 15 Atendimentos para apoio na realização de candidatura à campanha “DaVinte” – parceria Worten e 

Cruz Vermelha, no âmbito dos incêndios.  

• 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento de Prestação Social de Inclusão – PSI, da 

Segurança Social. 

• 1 Atendimento com encaminhamento para requerimento de Prestação de Pensão Social e 

Complemento solidário para Idosos. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

• 4 Atendimentos a munícipes com vista à elaboração de requerimentos, para solicitar apoio no sentido 

de requalificar as suas habitações; ou seja, colocação de duas portas exteriores. 

• 2 Reuniões para avaliação de eventual atribuição de apoio económico para obras em habitação sem 

condições habitacionais. 

• 4 Atendimentos a 2 munícipes com vista à elaboração de requerimentos, para solicitar apoio económico 

para reabilitar habitações. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

• 1 Atendimento com encaminhamento para apoio económico de emergência para subsistência. 

• 2 Atendimentos a dois munícipes com encaminhamento para requerimento de apoio para passe 

escolar. 

• 3 Atendimentos com encaminhamento para requerimento de apoio de medicação, com entrega de 

documentos para instrução de processo. 

• 3 Atendimentos a munícipe para apoio económico em subsistência. 

 

Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo A Alunos do Ensino Superior 

 

O período de inscrições de alunos mirenses a frequentarem o ensino superior, para as Bolsas de Estudo do 

Ensino Superior Publico e Privado, referente ao ano letivo de 2018/2019, decorrerá durante o mês de Outubro 

de 2018, na Divisão de Educação Cultura e Desporto- Serviço de Ação Social, no edifício Miracenter antiga 

Incubadora de Empresas.  

Os incentivos serão atribuídos aos candidatos que demonstrem possuir uma situação económica que não lhes 

permita fazer face aos encargos que a obtenção de um curso acarreta; que ingressem ou frequentem cursos 

públicos ou privados no decorrente ano letivo; e que durante o curso demonstrem um grau de aproveitamento 

que lhes permita a sua obtenção no seu tempo mínimo. 

O processo de candidatura e os esclarecimentos necessários poderão ser obtidos na Divisão de Educação, 

Cultura e Desporto da Câmara Municipal, onde o Regulamento pode ser consultado, entre as 9H00 e as 13H00 
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e das 14H00 às 17H00. Poderá ainda contactar através dos n.ºs 231 480 550/ 916 079 671 ou pelo email: 

accao.social@cm-mira.pt 

 

Elaboração e envio de ofícios no âmbito do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo, informando os 

requerentes do ano letivo anterior 2017/2018, que se candidataram e que ficarão a aguardar o procedimento 

das mesmas. Foram informados do prazo de candidatura mês de Outubro 2018, do serviço recetor das 

candidaturas; entre outros. 

 

Outras Atividades: 

• Participação de 2 Técnicas do Gabinete de Ação Social em formação profissional promovida pela CIM 

sob o tema “Violência Doméstica” com duração de 40 horas. 

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

• A Câmara Municipal de Mira é uma Entidade Mediadora 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. 

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

beneficiários elegíveis. 

• 1 Reunião com a Entidade Coordenadora e mediadores para avaliação. 

• Entrega mensal (fevereiro e março) dos alimentos a 26 agregados familiares (total de 72 indivíduos 

 

Rendimento Social Inserção  

• 1 Atendimento a utente de RSI, no sentido de informar serviços da Segurança Social da sua integração 

num POC. 

• 3 Atendimentos para assinatura de acordo. 

 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 48 

 

 

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

 Atividade processual:  

• Abertura de 6 novos processos  

• Reabertura de 5 processos 

• 1 Processo arquivado por não se justificar o acompanhamento por parte da CPCJ;  

• 1 Processo arquivado por jovem ter atingido os 18 anos de idade 
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• 1 processo transferido outra CPCJ – competência territorial 

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

• 06 Atendimento no âmbito do acompanhamento de processo de promoção e proteção ( o registo de 

apenas estes atendimento deve-se ao facto de ter sido período de férias. os atendimentos foram 

unicamente em situações de maior urgência) 

Outras atividades: 

• Realização 2 reuniões modalidade Restrita; 

 

1.3. Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

• Receção de 11 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

• Realização de sessão de informação coletiva com o objetivo de divulgar as medidas de apoio ao emprego, 

que decorreu no passado dia 20 de Junho de 2018. Compareceram 10 utentes. 

• Realização de sessão coletiva sobre Direitos e Deveres dos utentes subsidiados, no passado dia 13 de Julho 

de 2018. Compareceram 13 pessoas.  

• Realização de sessão de informação coletiva que tinha como objetivo a divulgação das medidas de apoio 

ao emprego, que decorreu no passado dia 17 de Julho de 2018. Compareceram 24 utentes. 

• Realização de sessão de informação coletiva que tinha como objetivo a divulgação das medidas de apoio 

ao emprego, que decorreu no passado dia 20 de Agosto de 2018. Compareceram 13 utentes. 

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

 

Rececionista de Hotel  

Total encaminhados: 02 

Operário fabril  

Total encaminhados: 11 

Total colocados: 03 

Chefe de escritório  

Total encaminhados: 01 

Operador de supermercado   

Total encaminhados: 02 

Operador de loja  

Total encaminhados: 01 

Empregado de andares   

Total encaminhados: 01 

Empregado de escritório em geral 

Total encaminhados: 04 
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Empregado de armazém  

Total encaminhados: 04 

Distribuidor 

Total encaminhados: 03 

Vendedor em loja  

Total encaminhados: 05 

Técnico de Secretariado  

Total encaminhados: 04 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Total encaminhados: 01 

Sapador Florestal 

Total encaminhados: 01 

Assistentes de Viagens e Comissários 

Total encaminhados: 02 

Empregado de agência de viagens  

Total encaminhados:03 

Regulador e operador de máquinas – ferramentas de comando numérico computorizado para trabalhar 

metais    

Total encaminhados: 01 

Total colocados: 01 

Motorista de pesados  

Total encaminhados: 04 

Representante Comercial 

Total encaminhados: 01 

Controlador de Transportes Terrestres de Mercadorias  

Total encaminhados: 01  

Contabilista 

Total encaminhados: 02 

Vendedor em Quiosque e Mercados  

Total encaminhados: 01 

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

• Acompanhamento dos projetos de CEI e CEI+, da responsabilidade da Autarquia.  
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• Pedidos de parecer ao Centro de Emprego, no que toca às medidas de apoio ao emprego.  

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

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

promovidas pelo IEFP. 

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

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

entre outros). 

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

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

• Apoio aos utentes no envio de candidaturas espontâneas às várias entidades, via correio eletrónico.  

 

2. CULTURA E JUVENTUDE 

2.1.  Animação Cultural 

• Organização e coordenação das Marchas Populares, Mira 2018, que contaram com a participação ativa 

de cerca de 700 pessoas e decorreram na Praia de Mira a 16 de Junho e em Mira a 23 Junho, tendo 

posteriormente uma participação no programa de animação da época balnear da Praia de Mira; 

• Apoio logístico à realização das Festas de São Tomé 2018, decirridas no centro da vila de Mira, de  20 

a 25 de Julho; 

• Organização e coordenação do programa de animação cultural e musical da Época Balnear da Praia de 

Mira, que decorreu no palco da Barrinha, Bairro da Valeira e Museu Etnográfico e Posto de Turismo da 

Praia de Mira, no período de 27 de Julho a 2 de Setembro, ocupando todas noites de 3ª, 4ª, 5ª; 6ª e 

sábado, ocupando espaços como o palco da Barrinha, a praceta da Valeira e o Museu Etnográfico da 

Praia de Mira. 

• Organização e coordenação da 21ª Mostra Gastronómica da Região da Gândara, realizada na Praia de 

Mira de 13 a 16 de setembro, que contou com a participação de 7 cozinhas e uma confraria do concelho 

de Mira, um setor de artesanato e um programa de animação cultural e musical diversificado. De 

evidenciar a afluência de um numeroso publico. 

 

2.2. Museu do Território da Gândara 

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

semana e feriados, o museu teve, no período em apreço, um total de 474 visitantes. 

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

próximas.  

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

cultura/etnografia/história da região da Gândara. 
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• Solicitação do espaço, por entidades externas, tais como a Filarmónica Ressurreição de Mira e o grupo 

Folclórico da Casa do Povo de Mira, para realização de atividades e acolhimento de grupos convidados 

para as suas atividades. 

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

A funcionar de Segunda feira a Domingo, no horário das 09:00 às 17:00, situando-se na Praia de Mira, este 

equipamento cultural recebeu: 

Visitantes  

• Em junho recebeu 896 visitantes  

• Em julho recebeu 1890 visitantes 

• Em agosto recebeu 3042 visitantes 

 

Relativamente ao período homólogo em anos anteriores elaborámos a tabela abaixo: 

Período 2015 2016 2017 2018 

junho 763 1024 966 896 

julho 2327 2184 2173 1890 

agosto 3990 3886 3487 3042 

 

Atendimentos 

No mês de junho 2018 efetuaram-se 106 atendimentos dos quais: 

• 18 de nacionalidade portuguesa 

• 88 de outras nacionalidades 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No mês de julho efetuaram-se 215 atendimentos dos quais: 

• 31 de nacionalidade portuguesa 

• 184 de outras nacionalidades 

 

No mês de agosto efetuaram-se 331 atendimentos dos quais: 

• 99 de nacionalidade portuguesa 

• 232 de outras nacionalidades 

 

Visitas Guiadas/Acompanhamento 

• Visita acompanhada à EB 1 Covões, num total de 33 crianças, provenientes do 1º ciclo, no dia 1 de 

junho, Dia da Criança. 
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• Visita acompanhada à Associação Cívica dos Amigos da Pocariça (ACAP) num total de 19 utentes 

seniores, no dia 13 de junho. 

• Visita acompanhada à Cáritas de Coimbra, num total de 5 seniores, no dia 26 de junho. 

• Visita acompanhada à Associação BETEL, Vagos, num total 34 alunos provenientes do 1º ciclo, no dia 

17 de junho. 

 

Atividades / Exposições 

• Apresentação do livro “Sabor de Timor - Um Tributo à Cozinha de Timor Leste” da autoria do Chef Luís 

Simões, com Prefácio de Kay Rala Xanana Gusmão no dia 8 de junho. 

• Exposição de Pintura e outros “Ouro das Imagens”, patente entre 30 de junho e 29 de julho, da autoria 

de Lopes de Sousa. 

• Exposição “Insetos em Ordem”, patente entre 9 e 29 de junho, da autoria e produção da Universidade 

de Lisboa – Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Tagis – Centro de Conservação das 

Borboletas de Portugal e da cE3c – Center for Ecology, Evolution and Environmental Changes. O conceito 

expositivo inovador da mostra foi reconhecido internacionalmente numa prestigiada revista científica 

(Science Magazine, Out. de 2010). A exposição mostrou a diversidade de insetos da fauna europeia 

propondo um jogo-de-pista acessível a todas as idades, que desafiou os visitantes a serem «biólogos 

por uma hora» obrigando à identificação do inseto à ordem pertencente. 

• “Observar e registar os insetos na Barrinha de Mira”, ação de formação creditada que decorreu no dia 

23 de junho, no espaço do MEPT, onde estava patente a exposição “Insetos em Ordem”, envolvendo 

professores e interessados na área, num total de 22 formandos. 

• Atividades com crianças inseridas na CAF – Componente de apoio à família e em Campos de Férias, 

num total de cerca de 180 crianças: Jogos Tradicionais; Modelagem de Barro (criação livre), Modelagem 

de Barro (sardinhas) e Pintura de Sardinhas. 

• Apresentação do Livro de Poesia  “Bordado de Brisa” da autoria da poetisa e professora Carmen Cardin.  

• Implementação do espaço Atelier Troca Tintas, onde as crianças podiam pintar, desenhar e jogar, 

patente durante o mês de agosto. 

• Noites no Museu inseridas na Animação da Época Balnear Onda de Verão 2018: 

• 26 de julho | Fado Mirado em parceria com Coimbra Região de Cultura 

• 2 de agosto | JJ One Man Show 

• 9 de agosto | Rita Faustino 

• 16 de agosto | “Histórias do Mar” com a participação dos homens do mar: António Gabriel, Aperino Gil, 

Alcino Clemente, João Facão e João Jesus. 

• 23 de agosto | Abertura noturna do MEPT ao público 

• 30 de agosto | Histórias com Cor e Movimento com Sofia Souto Moniz 

 

Outros Assuntos:  

• Acolhimento de um elemento de CEI - Contrato Emprego-Inserção. 

• Acolhimento de um Estagiário do curso Turismo Cultural e do Património oriundo da Escola de Hotelaria 

e Turismo de Coimbra num total de 500 horas. 
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• Acolhimento de uma Estagiária no âmbito do Programme de Travail Mobilite EFP/Erasmus + entre 11 

junho a 5 de julho 2018. 

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

• Manutenção da Página de Facebook do Museu Etnográfico. 

 

3.  ÂMBITO DESPORTO 

3.1. Complexo Desportivo Municipal 

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

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

ocupação por Associações/Entidades/Particulares. 

 

3.1.1. Pavilhão Municipal de Desportos de Mira: atividades praticadas: 

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

útil das 8h30 às 18h00, conforme protocolo; 

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

• Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

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

• Treinos de futsal praticado por particulares e pela ADM, BVM, CDN e UDP; 

• Torneio de futsal das Festas de são Tomé de Mira. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Piscina Municipal de Mira: Utilizadores nos meses de junho e julho, nos anos de 2011 a 2018: 

 

junho 

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

2018 

726 583 ---- 83 240 1.632 

2017 

711 571 14 29 320 1.645 

2016 

778 562 ---- 20 263 1.623 
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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 

2018 

---- 250 ---- ---- 359 609 

2017 

---- 403 ---- ---- 716 1119 

2016 

---- 138 ---- ---- 210 338 

2015 

39 375 ---- ---- 498 912 

2014 

84 207 0 0 550 841 

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 e 2018 

 



mira ASSEMBLEIA MUNICIPAL | RELATÓRIO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS | SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 de SETEMBRO DE 2018 

Página | 56 

 

3.1.3. Estádio Municipal de Mira: atividades praticadas nos meses de junho e julho de 2018: 

• 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  

Benjamins A  

Benjamins B  

Juveni

s  

Traquinas 

Petizes  

Infantis  

Benjamins 

A  

Benjamins 

B  

Seniores 

ACRSM 

28 

20h00 

21h00 

21h30 

 
Juveni

s  
Veteranos  Juvenis 

Juvenis b 

Seniores  

ACRSM 

28  

 

N.º ut. diários: sem dados 

Total n.º utlz semanal: -- 

 

3.2. Desporto: Atividades organizadas por entidades, que contaram com apoio logístico/financeiro/material dos 

serviços municipais e atividades organizadas pelos serviços da Câmara: 

• Minigolf: realizado nos dias 2 e 3 de junho, no Jardim do Visconde em Mira, e implementação de campo 

de mini golf durante a época balnear, no antigo mercado da Praia de Mira; 

• Secret Surf Fest: realizado nos dias 29 e 30 de junho e 1 de julho, no areal da Praia de Mira, com várias 

atividades ao longo do dia, organização do Duna Surf Lounge em parceria com a Secret Surf School e 

município; Nos dias 30 de junho e 1 de julho o areal da Praia de Mira, junto ao Duna Bar, foi palco de 

muita animação desportiva, sendo o Campeonato de Surf e Bodyboard o atrativo principal. Entre as 9 e 

22 horas estiveram disponíveis para todos os interessados em: Aulas de Surf Gratuitas; Aulas de Stand 

Up Paddle Gratuitas; Campeonato de Surf "Secret"; Torneio de Voleibol; Desfile de Moda Peoples e Light 

On Run of Party; 

• Festa de Encerramento da Piscina Municipal de Mira: realizada no dia 30 de junho, com uma aula para 

bebés de manhã, festa de encerramento da escola de natação e as XIV Jornadas de natação; 

• Open Day: mega aula de hidroginástica livre e hidropower, aberto a toda a comunidade e gratuito;  

• Onda de Verão: animação desportiva no areal da Praia de Mira, organização do Fit ME em parceria com 

a Câmara, realizou-se durante o mês de agosto, proporcionando momentos lúdicos e desportivos aos 
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veraneantes da praia, com várias atividades de ginástica, todos os dias de manhã. Também foram 

organizadas viagens panorâmicas num autocarro aberto, “Mira City Tour” e a realização de um Torneio 

de Futebol de Praia; 

• Torneio Mira Volei: realizou-se nos dias 28 e 29 de julho, o torneio de voleibol de praia, na vertente de 

quadras, na zona desportiva do areal da Praia de Mira; 

• 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, só ao fim de semana; 

• Campeonatos de Columbofilia – Grand Prix Portugal – Mundial Ranking: realizaram-se no dia 1 de 

setembro, no columbódromo Gaspar Vila Nova em Portomar, o campeonato Nacional de Jovens, e a 

Liga Nacional dos Campeões, com a presença de vários representantes/atletas mundiais. 

 

3.3. 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 até aos 15 anos, 

realizado nos dias 24 de junho, eliminatória e 30 de junho, a final, na Casa do Povo de Mira.  

• 5º Encontro de Bandas Filarmónicas: realizado no dia 1 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, Sociedade Filarmónica Tondelense e Banda de Música de São João da Madeira. 

• Festigândara – XXXVIII Festival de Folclore da Região da Gândara: realizado no dia 7 de julho, na Casa 

do Povo de Mira, com organização do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Mira, com a participação de 

5 grupos: o grupo organizador, Grupo Folclórico da Casa do Povo de Mira, Associação Cultural da Casa 

do Povo da Livração de Marco de Canaveses, Grupo Cultural da Freguesia de Midões de Tábua, Folklore 

Group Kud Kralus da Croácia e Youth Taipei Dance Theater de Taiwan. 

• Provas de Stockcar e Motocross: realizados nos dias 22 de julho e 4, 5 e 19 de agosto, no Crossódromo 

do Cabeço de Mira, com organização da Associação Cicloturista do Cabeço; 

• XXXV Festival de Folclore de Portomar – Região da Gândara: organização do Grupo Folclórico de 

Portomar, realizado no dia 18 de agosto, com receção aos grupos na sede do grupo folclórico, jantar, 

desfile e festival com a presença de 3 grupos folclóricos, Grupo Folclórico Nascer da Areosa de Viana 

do Castelo, Rancho Típico de Pombal e Rancho Folclórico de Paranhos, Porto. 

• 7º Passeio de Motas Antigas em Portomar: realizado no dia 19 de agosto, inserido nas festas em honra 

à N.ª Sr.ª do Carmo de Portomar, com a participação de 200 motas, cerca de 250 participantes, 

organização da Secção Nostramotor do Clube Domus Nostra; 

 

4. OUTROS ÂMBITOS 

4.1. Gabinete de Apoio ao Empreendedor de Mira 

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

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

• Final municipal realizada no dia 20 junho, na Casa do Povo de Mira, com a participação da turma do 

Professor Luis Balseiro, da EB1 de Mira e a turma da Professora Rosário Manco, da EB1 de Lentisqueira. 

Este evento também teve a participação dos alunos concorrentes/vencedores municipais, ao projeto 

de empreendedorismo nas escolas, desde o secundário até ao 1º ciclo.  
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5. TURISMO  

• Apresentam-se neste relatório alguns dados estatísticos referentes aos meses de junho, julho e agosto 

no Parque de Campismo. 

• O Parque Municipal de Campismo 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 a estatística do parque, conforme podemos observar através do quadro seguinte, 

ordenado por nacionalidade, nos meses junho, julho e agosto, observamos que o parque este ano teve 

um ligeiro decréscimo no trimestre em análise, no que diz respeito a dormidas. 

• As nacionalidades que mais procuram os serviços do parque são, naturalmente a portuguesa sempre 

acima dos 90%, pois estamos a analisar os meses de férias da vasta maioria dos portugueses, seguida 

dos utentes oriundos de França, Bélgica, Espanha e Alemanha. 

 
 

 
 

 

• 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.  

• Para demonstrar esta procura crescente, apresentamos abaixo em forma de quadro, a taxa de 

ocupação dos bungalows desde 2013. De realçar que o mês de agosto obtivemos uma taxa de 

ocupação de 99% dos bungalows. 
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TAXA DE OCUPAÇÃO DOS BUNGALOWS 

  JUNHO JULHO AGOSTO 

2013 21% 20% 73% 

2014 26% 33% 85% 

2015 46% 52% 91% 

2016 25% 0%* 97% 

2017 40% 79% 97% 

2018 40% 78% 99% 

 

• *Fruto de um erro informático, não conseguimos saber qual a percentagem neste mês. 
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DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 

ORDENAMENTO E AMBIENTE 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

o Vigilância no âmbito do dispositivo de fogos florestais 2018; 

o Acompanhamento e fiscalização no lançamento de fogo de artifício em diversas festividades do 

concelho; 

o Acompanhamento da rodagem das areias na Praia de Mira; 

o Limpeza da rede divisional na envolvente do Mira Villas e Miraoásis;  

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

o Acompanhamento da época balnear em termos de limpeza e vigilância; 

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

o Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

o Emissão de pareceres a eventos e outras atividades; 

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

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

o Faixa de gestão de combustíveis ao longo da pista ciclo pedonal e outras áreas (envolvente da barrinha, 

parques de merendas, lagoa de Mira); 

o Captura de animais errantes na via pública; 

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

o Participação e eliminação de ninhos de vespa asiática;  

o Controle dos níveis hidrológicos em várias estruturas fluviais; 

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

o Patrulhamento e vigilância na área costeira; 

o Emissão de avisos e alertas em situações de emergência; 

 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

predial; 

o Emissão de 13 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

o Informação de 22 números de polícia em processos de obras; 

o Informação de 16 certidões; 

o Informação sobre sinalização - 2; 

o Resposta a outros pedidos de informação – 7; 

o Realização de vistorias de processos de obras particulares; 

o Atualização de bases de dados dos números de polícia; 

o Atualização cadastral; 
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o Análise da rede de infraestruturas elaborada pela CTGA; 

o Procedimento de atribuição de toponímia na Freguesia da Praia de Mira; 

o Retificação da 4ª alteração da delimitação da REN do município de Mira;  

o Georreferenciação dos edifícios degradados do concelho; 

o Elaboração de uma proposta de revisão do Plano de Pormenor da Zona A do PGU PLM. 

o Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira   

• Elaboração da proposta de alteração; 

• Elaboração do relatório ambiental; 

• Realização de reuniões com proprietários/empresários da zona industrial; 

• Correção material da suspensão e medidas preventivas. 

o 4.ª alteração ao PDM de Mira  

o Pedido de parecer às entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas no âmbito do Relatório 

de Definição de Âmbito da AAE. 

o Alteração ao Plano de Urbanização de Mira   

• Pedido de parecer às entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas no âmbito do 

Relatório de Definição de Âmbito da AAE. 

o Alteração por Adaptação do Plano de Urbanização da Praia de Mira ao Programa da Orla Costeira   

o Correção e novo envio dos documentos enviados à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro 

o Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de Mira ao Programa da Orla Costeira   

• Correção novo envio dos documentos enviados à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 

o Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira – 

publicitação e período de discussão preventiva. 

o Revisão do Plano Diretor Municipal 

• Realização de reunião preparatória. 

 

AMBIENTE 

o Acompanhamento do Programa de Controlo da Qualidade da Água 2018; controlo da dosagem na 

desinfeção obrigatória da água das 3 zonas de abastecimento; registo de análises e comunicação de 

incumprimentos aos valores paramétricos à Entidade Reguladora (ERSAR) e Autoridade de Saúde de 
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Mira; Elaboração do edital trimensal da qualidade da água fornecida nas zonas de abastecimento do 

concelho pela Entidade Gestora;  

o Monitorização e acompanhamento dos resultados da qualidade da água balnear em lagoas e cursos 

de água do concelho de Mira; Acompanhamento e afixação da informação da qualidade da água 

balnear nas praias designadas do concelho de Mira;  

o Realização de AEA (atividades de educação ambiental) no âmbito da Bandeira Azul;  

o Participação em reuniões técnicas, formações e sessões de esclarecimento em entidades externa, 

relativo a assuntos da qualidade da água, mobilidade sustentável, equipamentos de educação 

ambiental, agricultura e florestas;  

o Emissão de pareceres técnicos e informações de carência diversas; Esclarecimentos a munícipes e 

empresas; Acompanhamento de obras. 

 

DEFESA DA FLORESTA 

o Envio dos relatórios mensais, ao ICNF, com o registo da assiduidade dos Sapadores, assim como as 

despesas com combustível e gasolina para as máquinas, quilómetros efetuados e gastos com 

equipamentos; 

o Fiscalização de terrenos em mau estado fitossanitário e alerta aos proprietários. Vistoria de terrenos 

ardidos e resposta a procedimentos. 

o Procedimentos de intervenção em terrenos de proprietários desconhecidos – instauração de processo 

de sobreposição por parte do Município 

o Pedido de pagamento da 2º tranche de apoio ao funcionamento da equipa de sapadores florestais, 

mediante aprovação e submissão do relatório semestral de atividades na plataforma do SISF. 

o Elaboração de proposta de plantação em área sujeita ao regime florestal, com o objetivo de 

recuperação de área ardida aquando dos incêndios de outubro 2017. 

o Inserção e atualização na plataforma do SISF, de todos os módulos de formação da equipa de 

sapadores florestais com o intuito de validação de conteúdos e justificação de competências. 

 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

o Arranjo do separador central na Av. Infante D. Henrique, Av. Cidade Coimbra e Av. Manuel Milheirão, na 

Praia de Mira; 

o Limpeza e corte de ervas da envolvente do Parque de Campismo Municipal, Varanda Verde, zona do 

Lago do Mar, Lodge Park e Nautic Bar; 
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o 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, Cavadas, 

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

jardim da Praia de Mira); 

o Arranjo da rotunda dos Leitões; 

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

o Manutenção da rotunda do Lago Real; 

o  Manutenção e limpeza das instalações sanitárias e papeleiras na Praia de Mira, e no parque de lazer 

da Lagoa; 

o Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

o Apoio na limpeza de toda a área onde se realizaram as festas do concelho; 

o Apoio na limpeza dos espaços onde se realizou o “Grande Prémio de Columbofilia”; 

o Manutenção de sistemas de rega; 

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

o Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

o Manutenção dos equipamentos; 

o Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

o Recolha de ferralha em todo o concelho. 

 

TRÂNSITO 

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

o Substituição e colocação de sinalização rodoviária. 

 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

o Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

o Campanha de vacinação antirrábica, vacinação e identificação eletrónica de canídeos, no Consultório 

Médico Veterinário Municipal; 

o Introdução de 64 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

o Emissão de 6 passaporte de canídeo; 

o Inspeção bissemanal ao Mercado Municipal;  

o Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

o Captura de canídeos errantes- 6 adultos e 4 jovens; 

o Assistência a 4 animais acidentados (2 cães e 2 gatos); 

o Deslocações para possíveis identificações de animais errantes na Barra de Mira, Mira, Corticeiro de 

Baixo e Praia de Mira; 

o 21 deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação, identificação eletrónica e orientação e 

realização de melhoramentos nas instalações; 

o Recolha e encaminhamento de 5 cadáveres de canídeos na via pública; 

o Solicitação pela GNR: 

• Identificação de cão no Cential; 
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• Auxílio a cão acidentado na Valeirinha, pelas 23 Horas); 

• Auxílio a cão abandonado na Estrada Praia de Mira- Ermida e na Barragem do casal de S. Tomé; 

• Avaliação de possíveis maus tratos a canídeo 

o  Esterilização de 3 animais (2 gatas e 1 cadela) para adoção, no consultório médico veterinário 

municipal; 

o Colocação em quarentena de um canídeo; 

o Vistoria conjunta à festa de S. Tomé, Portomar e Mostra Gastronómica da Praia de Mira; 

o Vistoria a duas unidades moveis para venda ambulante de peixe. 
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UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 

Obras Particulares 

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 19.06.2018 e 19.09.2018. 

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

naquele período foram apresentados: 

 

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

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

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

- Pedidos de aprovação de loteamentos ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pedidos fotocópias autenticadas e simples --------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de informação solicitados por particulares -------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de informação solicitados por entidades públicas -------------------------------------------------- 

- Pedidos prorrogação de alvarás de obras ------------------------------------------------------------------------------ 

- Pedidos de emissão de alvarás de demolição ----------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvarás de obras ------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvarás de utilização ------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de obras de urbanização ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de emissão de alvará de loteamento ----------------------------------------------------------------------- 
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- Pedidos de averbamento (artº 9º do RJUE) ---------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de averbamento (artº 77º do RJUE) -------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de ocupação da via pública --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de receção de obras de urbanização ----------------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de registo de A. L. e placa identificativa ------------------------------------------------------------------- 

- Comunicações obras isentas de controlo prévio ------------------------------------------------------------------- 

- Fichas técnicas de habitação -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Mera comunicação prévia de estabelecimentos ------------------------------------------------------------------- 

- Requerimentos de pedidos diversos --------------------------------------------------------------------------------------- 

---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 arrumo agrícola -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção nova de habitação, comércio/serviços --------------------------------------------------------------- 

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

- Ampliação de habitação e anexo de apoio ----------------------------------------------------------------------------- 

- Ampliação/alteração de indústria ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção de estabelecimento de turismo em espaço rural ---------------------------------------------- 

- Construção de sepulturas perpétuas -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alvarás de utilização ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alvarás de alteração de utilização ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alvarás de demolição --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Alvarás de ocupação da via pública ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Foram feitas: 

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

- Participações e reclamações por munícipes -------------------------------------------------------------------------- 

2 

 

13 

9 

No que respeita às receitas atingidas com os procedimentos desenvolvidos pela UGU, informamos que neste 

período foram emitidas 805 faturas no valor total de € 44.261,29. De salientar que nesta receita está incluída 

alguma faturação de água, uma vez que todos os serviços passaram a receber faturas referentes a 

abastecimento de água. 

 

Espaços de Jogos e Recreio (EJR’S) 

Encontra-se em fase de conclusão de obras, o EJR do Parque Infantil de Mira e o EJR do Jardim do Visconde. 

Após o término da reparação destes dois espaços prevê-se a conclusão do EJR do Jardim de Infância do Casal 

de São Tomé, do EJR do Parque Municipal de Campismo da Praia de Mira e uma pequena intervenção urbanística 

no EJR da Vala das Lavadeiras, na Praia de Mira.  

 

Foi elaborado o manual de manutenção do EJR da Presa (obra concluída em Agosto, numa colaboração entre a 

CMM e as Estradas de Portugal). 

 

Foi criado uma página eletrónica sobre os EJR’s do município de Mira, que pode ser consultada por este endereço 

eletrónico: https://www.cm-mira.pt/node/1181 . 

 

 

 

 

 

https://www.cm-mira.pt/node/1181
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Gabinete de Projetos 

 

Atualmente estão sob gestão da UGU seis projetos de arquitetura. 

Encontra-se em fase final de aprovação para emissão do alvará de obras, o projeto da Associação Sócio 

Desportiva e Recreativa do Colmeal.  

O Centro Paroquial da Igreja de Mira, o Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes de Mira e a Urbanização 

da Videira Norte está em fase de projeto. 

O Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira e a Requalificação dos Viveiros da Praia de Mira estão 

numa fase de alteração dos projetos, após a emissão de pareceres de entidades externas. 

 
 

Mira, 24 de setembro de 2018 

O Presidente da Câmara 

 

Raul Almeida, Dr. 
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