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Estrutura hierarquizada 

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

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

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

 

Gabinetes operacionais  

Gabinete de Apoio ao Presidente; 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria; 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02 

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

Secção de Taxas, Expediente e Águas; 

Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento; 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 39 

Secção de Obras Municipais; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 44 
Secção de Educação, Ensino e Ação Social; 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E AMBIENTE 57  

UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 62 

Secção de Obras Particulares e Loteamentos. 



 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria (GPEQA)  

Compete ao Gabinete de Planeamento Estratégico, Qualidade e Auditoria – no âmbito da Gestão da 

Qualidade, a coordenação das atividades inerentes, designadamente:  

• Garantir que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade são estabelecidos, 

implementados e mantidos; 

• Apoiar o Sr. Presidente da Câmara na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Assegurar a promoção e a consciencialização para com os requisitos do cliente/utente em toda a 

organização; 

• Interpretar a Norma de Referência do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ);  

• Analisar a legislação aplicável à atividade no âmbito da certificação e transpor os requisitos legais 

aplicáveis para a documentação do SGQ; 

• Apoiar os Responsáveis de setor/serviço no desenvolvimento, implementação e manutenção do 

SGQ; 

• Verificar a adequabilidade do conteúdo dos documentos do SGQ antes da sua aprovação; 

• Apoiar na preparação dos elementos necessários à revisão do SGQ; 

• Incentivar todos os Colaboradores para o cumprimento da regulamentação do SGQ. 

 

No período de 10 de junho a 09 de setembro de 2016, no Gabinete da Qualidade, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

 No âmbito do serviço de transportes: 

• Receção e encaminhamento do pedido para dar entrada; 

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

transportes para submissão a despacho superior; 

• Notificação ao requerente e registo dos pedidos nos mapas de cedência de transportes; 

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

Pedidos de transportes Municipais 

Período N.º de pedidos 

15-04-2016 a 09-06-

2016 

60 

10-06-2016 a 09-09-

2016 

43 
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 Análise, articulação, pedidos de orçamento e elaboração de informações de carência para aluguer 

de transportes - 07 procedimentos de aluguer; 

 No âmbito do gabinete da qualidade: 

• Reuniões com os diversos serviços na sequência da análise, revisão e atualização de 

procedimentos e documentos; 

• Realização de auditoria interna aos serviços de Metrologia no dia 21 de junho; 

• Articulação, realização, análise e resposta aos relatórios de auditoria realizadas em 21 de 

junho e 11 e 12 de julho; 

• Tratamento e acompanhamento de 12 ações preventivas (observações) e 11 ações 

corretivas (não conformidades); 

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

designadamente, Serviços de: águas, desporto, metrologia e recursos humanos; 

 

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 Jurídica 

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

designadamente, as atividades que a seguir enunciamos. 

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

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

ser submetidas à sua apreciação; 

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

• Tratamento e envio aos diversos interessados de legislação pertinente. 

• Elaboração de proposta de decisão de processos de contraordenação; 

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

• Encaminhamento do expediente; 



 

• Prestação de apoio jurídico ao contencioso do Município; 

• 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; 

• Atendimento ao público; 

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

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

júris de procedimentos. 

 

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

indemnização resultantes da responsabilidade civil extracontratual do município, designadamente, por 

danos materiais em veículos. A responsabilidade aqui referida integra-se no âmbito da responsabilidade civil 

extracontratual, isto é, a obrigação que recai sobre uma entidade envolvida em atividade de natureza 

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

evidentemente). 

 

O que está em causa é a ideia fundamental de que nada do que acontece em nome do Estado e demais 

Entidades Públicas e no suposto interesse da coletividade, mediante as ações ou omissões das suas 

instituições, pode ser imune ao dever de reparar os danos provocados aos particulares. Em concreto, para 

que haja lugar à assunção do dever de pagamento de uma indemnização é necessário o preenchimento dos 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual do Município, definidos pela Lei n.º 67/2007, de 31 

de dezembro, na atual redação, cuja análise cabe a esta Divisão. 

 

Salienta-se a elaboração de minutas de contratos e a respetiva celebração de contratos de empreitadas de 

obras públicas e de prestação de serviços, ao abrigo do disposto no Código dos Contratos Públicos. 

 

Ressalva-se, também, a preparação e elaboração do caderno de encargos e programa de concurso para 

atribuição do direito de arrendamento do Bar da Piscina Municipal por concurso público, na modalidade de 

hasta pública, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na atual redação, na 

parte aplicável às autarquias locais, no Código dos Contratos Públicos e subsidiariamente o Código do 

Procedimento Administrativo, com as devidas adaptações. 

 

Destaca-se a preparação de processos e administrativos para envio para tribunal no âmbito dos crimes de 

desobediência. 

 

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

início do ano até à presente data não foi apresentada qualquer reclamação no Livro de Reclamações, 

escudamo-nos por ora de qualquer tratamento, mantendo-se a informação prestada no último relatório. 

 

Por último, relativamente ao contencioso reitera-se a informação prestada anteriormente quanto ao ponto 

da situação dos processos judiciais pendentes. 

 



 

 

Página | 5 

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM SETEMBRO DE 2016 

N.º E TIPO DE 

PROCESSO 

AUTOR/REQUEREN

TE 

RÉU/REQU

ERIDO 

OBJETO/ CAUSA DE PEDIR PROBABILIDADE DE 

RESULTADO 

620/06.0 

BECBR-A – 

Execução de 

Sentença 

Anabela 

Rodrigues - 

Funcionária 

Município 

de Mira 

Diferenças salariais 

149.812,99€ 

Transação para 

pagamento a 

prestações 

990/06.0 

BECBR – Ação 

Adm. Especial 

Glória 

Rodrigues - 

Funcionária 

Município 

de Mira 

Nulidade de deliberações de 

Câmara 

Remoto * 

394/11.2 

BECBR – Ação 

Administrativa 

Comum 

Ana Elvira 

Poiares Maduro 

e outros 

Município 

de Mira 

Pedido de indemnização por 

responsabilidade civil 

extracontratual - 1.200.000€ 

Remoto * 

307/12.4BECB

R - Ação 

Administrativa 

Comum 

Construções 

Júlio Lopes, SA 

Município 

de Mira 

Empreitada de correção do 

traçado e repavimentação da 

Variante Sul - Indemnização 

368.493,88€ 

Transação * 

573/12.5BECB

R - Ação 

Administrativa 

Comum 

Construções 

Júlio Lopes, SA 

Município 

de Mira 

Empreitada de Correção do 

traçado e repavimentação da 

Variante Sul - Indemnização 

409.994,94€ 

Transação  

9/14.7BECBR 

– Ação 

Administrativa 

Especial 

 

Sindicatos de 

Trabalhadores 

da 

Administração 

Local 

Município 

de Mira 

Horário de Trabalho dos 

trabalhadores 

Possível * 

 

 

 

 



 

PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM SETEMBRO DE 2016 

N.º E TIPO DE 

PROCESSO 

AUTOR/REQUERENTE RÉU/REQUERIDO OBJETO/ CAUSA DE 

PEDIR 

PROBABILIDADE DE 

RESULTADO 

241/13.0TBMIR - 

Execução 

Município de Mira Elisabete da Costa 

Borges 

Execução da 

quantia 

(41.983,86) 

Remoto por falta 

de bens da 

executada * 

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

procedimento de 

concurso público- 

contrato de 

aquisição de 

solução BPM no 

âmbito do projeto 

de Modernização 

Administrativa. 

Remoto ** 

Em recurso para o 

STA 

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

condenação para 

realização de obras 

nos depósitos de 

água 

Possível 

(Julgamento 

agendado para dia 

23 de setembro) 

Proc. 

304/15.8BECBR 

Ac. Administrativa 

Especial 

Mª Madalena 

Requixa 

Município de Mira Nulidade de 

despacho de alvará 

de obras 

Remoto ** 

Aguarda despacho 

saneador 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTRA-ORDENAÇÃO PENDENTES EM JUNHO DE 2016 

N.º E TIPO DE PROCESSO AUTORIDADE ARGUIDO/REQUERIDO OBJETO  

41/10 – Processo 

Administrativo 

Ministério Público Município de Mira Denúncia dos 

vereadores da oposição 

PSD 

* 

19/2012 – Processo 

Administrativo 

Ministério Público 

– TAF Coimbra 

Município de Mira Denúncia da Comissão 

Politica do PSD Mira 

* 

 NUICO/000781/12.9EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil do 

Cabeço 

* 

 NUICO/001789/12.0EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil de 

Portomar 

* 

 NUICO/001435/13.0EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil de Mira – 

Jardim do Visconde 

* 

 NUICO/001367/13.6EACBR ASAE Município de Mira Parque de Campismo 

Municipal de Mira 

* 

NUICO 001415/13.0BECBR ASAE Município de Mira Parque infantil Corujeira ** 

NUICO 000084/15.7EACBR ASAE Município de Mira Parque Infantil Colmeal ** 
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*Processos transitados do executivo anterior 

**Processos iniciados no atual mandato 

 

 

Informática 

No âmbito da Administração de Sistemas, nos meses de abril e maio, foram desenvolvidos as seguintes 

atividades: 

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

configurações e resolução dos problemas ocorridos. 

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

• Monitorização de backups; 

• Configuração de Ativos. 

• Instalação e configuração de backups remotos; 

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

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

Mira” (art. 6.3 e 7.10). 

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

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

demais programas essenciais ao regular funcionamento dos computadores afetos aos 

funcionários da Câmara Municipal de Mira; 

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

funcionamento do circuito interno de telecomunicações;  

 

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

• Apoio no balcão de atendimento; 

• Formação em local de trabalho da aplicação MyDoc; 

• Acompanhamento do desenvolvimento no novo Portal do Município e atualização de informação, 

nomeadamente: publicação de notícias e destaques; ementas escolares; regulamentos; atas. 

• Atualização de informação na plataforma MyNet e Serviços Online; 

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

• Criação de manuais de utilizador para o novo backoffice do Portal do Município. 

 

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

atividades: 

• Instalação e atualização de diverso software; 

• Instalação e atualização de aplicações de gestão autárquica; 

AUTO 272791229 ANSR Município de Mira Matrículas de máquinas 

novas 

** 

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

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



 

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

algumas informações de carência; 

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

• Reparação de Computadores; 

• Configuração de novos computadores; 

• Elaboração de processos de reparação de equipamentos avariados abrangidos pela garantia ou 

por contratos de assistência técnica; 

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

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

CTT; 

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

por multibanco, débito direto, CTT; 

• Pedidos de assistência técnica a equipamentos de impressão; 

• Assistência técnica diversa aos equipamentos e utilizadores afetos a: 

 Edifício Câmara Municipal; 

 Piscina Municipal; 

 Posto de Turismo/Museu Etnográfico; 

 Julgados de paz; 

 Mira Center. 

 

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

seguintes operações: 

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

Modelos; 

• Criação de fluxogramas para procedimentos; 

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

• Apoio na formação do novo programa de gestão da piscina municipal. 

• Restruturação da aplicação Meteorologia. 

 

Foi ainda prestada assistência técnica a Escolas e Jardins de Infância  

 

Reorganização do Arquivo Municipal 

A Câmara Municipal de Mira possui um importante espólio documental, de valor único para a salvaguarda 

da memória e identidade do concelho de Mira, que compreende documentação histórica, mas também 

intermédia e corrente. O arquivo é sem dúvida um conceito abrangente, pois trata-se de vários espaços, 

onde são recebidos, conservados e organizados os documentos. Desempenham um papel essencial ao 

contribuir para a constituição e preservação da memória individual e coletiva. 

 

A equipa do Arquivo Municipal de Mira tem a seu cargo responsabilidades e tarefas diferentes, mas que se 

completam no seu todo. Adota e aplica as políticas e legislação arquivística adequada na seleção e 

conservação dos documentos de forma a garantir a sua autenticidade, confiabilidade, integridade e os 

tornam disponíveis para uso apoiando os serviços da Autarquia.  
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Neste momento a sua área de intervenção está mais diretamente relacionada com as seguintes divisões:  

 

 

 
 

O Arquivo Municipal é composto por três espaços de arquivo: Arquivo Administrativo Intermédio, Arquivo 

Administrativo/ Definitivo e Arquivo Histórico.  

 

1. De modo a “aliviar” o Arquivo Administrativo/Definitivo procedeu-se neste espaço a determinadas 

atividades:  

• Levantamento da documentação histórica relacionada com a correspondência militar recebida 

pela Administração do Concelho (início do século XX); 

• Procedeu-se à sua higienização, seleção, avaliação e organização integrando-a no Arquivo 

Histórico. 

 

2. Pesquisa de toda a documentação relacionada com o Cemitério Municipal: 

• Levantamento dos requerimentos de compra relacionados com a concessão das sepulturas no 

cemitério Municipal; 

• Dar continuidade ao levantamento da informação nos livros de Atas para criação do processo na 

sua íntegra; 

• Anexar a documentação do início do século XX ao levantamento efetuado nos livros de Atas das 

Sessões da Câmara Administrativa Municipal de Mira da mesma época; 

 

3. No que diz respeito às atividades realizadas no Arquivo Histórico nestes últimos meses, estas foram 

diversificadas. 

 



 

Assim, continuou-se a higienização e a análise da documentação militar, nomeadamente a correspondência 

militar recebida pelo Administrador do Concelho. Esta era expedida pelos: Regimento de Infantaria n.º 28 

da Figueira da Foz, 3.º Batalhão de Infantaria n.º 28 de Águeda, pelo Regimento de Infantaria n.º 24 de 

Aveiro, 3.º Grupo do Regimento de Artilharia n.º 2 de Coimbra, Serviço de Recrutamento de Animais e 

Veículos da 5.ª Divisão Militar de Coimbra, Batalhão de Ponteneiros de Tancos, entre outros. 

 

Deste modo, nesta correspondência podem encontrar-se os seguintes assuntos: envio de cadernetas 

militares e de cadernos de chamada, pedidos de informações sobre os soldados, pedidos de resposta a 

ofícios, pedidos de levantamento de bens de soldados falecidos, captura de refratários e convocação para 

as escolas de repetição1. 

 

Ainda no âmbito da documentação militar, foram analisadas várias cadernetas militares (fotografia n.º 1), 

entre estas encontram-se cadernetas de combatentes na I Guerra Mundial, sobretudo de soldados que 

participaram nas Campanhas de África. 

 

 

Fotografia n.º 1 - Caderneta Militar de um soldado Combatente da I Grande Guerra-Campanhas de África 

 

 

Quanto à correspondência civil recebida pelo Administrador do Concelho, esta era enviada pelos 

representantes vários órgãos estatais, como por exemplo: o Governador Civil de Coimbra; o Inspetor do 

Círculo Escolar da Figueira da Foz; o Capitão do Porto de Aveiro; o Administrador da Secção Hospícial da 

Maternidade de Coimbra, o Engenheiro dos Serviços Agronómicos de Coimbra, o Administrador do Concelho 

de Cantanhede, o Delegado do Procurador da República da Comarca de Vagos, etc... 

 

Os assuntos abordados são diversos e interessantes, pois permitem compreender, quais as 

responsabilidades do Administrador do Concelho, desta forma entre estes encontram-se pedidos de 

convocação de Junta Médica; pedidos de informações sobre processos de furtos; respostas de inquéritos 

agrícolas; pedidos de afixação de editais (fotografias n.º 2 e n.º 3); contas das Confrarias e das Juntas de 

                                                 
1 As escolas de repetição surgiram com a reforma militar – Lei do Recrutamento de 1911. 



 

 

Página | 11 

Paróquia2; informações sobre a produção agrícola/corticeira; necessidades de reparação de edifícios 

escolares/públicos; atribuição/pagamento de subsídios de lactação. 

 

 

 

Fotografia n.º 2 – Edital enviado pelo Capitão do Porto de Aveiro, para o Administrador do Concelho de Mira 

 

 

 

Fotografia n.º 3 – Edital enviado pelo Governador Civil de Coimbra, para o Administrador do Concelho de 

Mira 

 

 

A par da higienização e análise da documentação do Arquivo Histórico, está a efetuar-se o levantamento de 

legislação e a estudar-se as reformas administrativas, para compreender a documentação do Arquivo 

Histórico e contextualizá-la na História de Portugal. 

 

4. Atividades externas realizadas pelo colaborador Sr. António Veríssimo3: Inventário das Casas 

Gandaresas, Palheiros e Fontes/Fontenários do Concelho. Além desta recolha procedeu ao registo 

                                                 
2 As Juntas de Paróquia são as atuais Juntas de Freguesia, criadas pelo Decreto-Lei n.º 621, de 23 de junho de 1916. 
3 O colaborador está a efetuar um CEI + (Contrato de Emprego e Inserção). 



 

fotográfico do que resta do Solar dos Tavares4 (fotografias n.º 4 e n.º 5),na Presa, pois a equipa do Arquivo 

Municipal iniciou uma investigação sobre a presença desta família no Concelho de Mira. 

 

 

 

 

 

 
Fotografia n.º 4 - Entrada principal do Solar 

 

                                                 
4 Senhores de Mira – Segundo informação do Ex-presidente da Câmara Municipal de Mira Dr. Mário Maduro, foi um terreno 
adquirido no seu mandato com o objetivo de ali construir um centro Social. Segundo ele, existiu um projeto para a construção 
de um Centro Social nesse espaço.  
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Fotografia n.º 5 – Entrada vista do lado de dentro do Solar 

 

 

• Quanto às Casas Gandaresas, o inventário está concluído: dele resulta o registo escrito e 

fotográfico em todas as localidades do Concelho5. 

• Em relação aos Palheiros, está concluído o trabalho de sinalização e fotografia. 

 

• Quanto às Fontes/Fontenários foram sinalizadas e fotografadas em 19 localidades do Concelho6. 

Entre fontes, fontenários, bombas de água e locais onde existiram fontes, foram sinalizados 33 

locais de interesse (gráfico 1). 

 

Gráfico n.º 1 

                                                 
5 Mira, Portomar, Valeirinha, Presa, Arneiro, Leitões, Cabeço Redondo Pequeno, Casal S. Tomé, Carromeu, Ermida, Lagoa, 
Cabeço, Seixo, Cabeças Verdes, Carapelhos, Corticeiro de Baixo, Cavadas, Colmeal, Lentisqueira, Barra, Ramalheiro e 
Corujeira. 
6 Freguesia de Mira: Mira, Lagoa, Portomar, Valeirinha, Cabeço, Casal S. Tomé, Carromeu, Ermida, Leitões, Presa, Ramalheiro, 
Arneiros, Colmeal, Corujeira, Lentisqueira, Cential. Freguesia de Carapelhos: Corticeiro de Baixo. Freguesia do Seixo: Seixo. 
Freguesia Praia de Mira: Barra. 



 

 
 

 

Gráfico n.º 2 

 
 

 

Na continuidade do seu trabalho inserido no programa CEI +, dá apoio já antes iniciado, de forma ativa, na 

reestruturação do arquivo administrativo e na organização do Arquivo Histórico, bem como, continuidade na 

consulta dos jornais chegados ao Município onde destaca as notícias sobre o mesmo, recorta e digitaliza.  

 

De referir ainda, que apesar de todas as dificuldades diariamente sentidas pela equipa em termos de falta 

de recursos humanos para executar a enorme quantidade de operações exigidas nos processos de 

higienização (remoção de clipes, agrafos, entre outros) e organização da documentação, ela esforça-se para 

atingir a curto prazo o tratamento da documentação do Cemitério Municipal. 
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Além da sua higienização e organização a documentação será digitalizada numa fase posterior, de forma a 

torná-la acessível aos vários intervenientes do processo. 

 

Tornando-se, assim, esta etapa indispensável à evolução da aplicação de gestão do cemitério, de forma a 

melhorar os processos internos e a rentabilizar o tempo na procura dos mesmos.  

 

 

Gestão de Recursos Humanos 

Nesta subunidade orgânica, no período de 10 de junho a 9 de setembro de 2016, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

• Atendimento ao público/trabalhadores; 

• Arquivo dos registos de assiduidade mensal dos 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; 

• Inserção e criação de trabalhadores no SGP (2); 

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

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

Seguros; 

• Atualização da parametrização dos valores do abono de família no SGP, na sequência de 

publicação da Portaria nº161/2016 de 9 de junho; 

• Processamento mensal de comparticipações da ADSE, no total de 142 recibos; 

• Processamento de Vencimentos, impressão de diversas listagens e emissão de 637 Recibos de 

vencimento e distribuição dos mesmos pelos trabalhadores; 

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

apuramento escalão abono família no SGP (8); 

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

MyDoc (215); 

• Elaboração de informações (22) relativas a: 

 Comparticipações da ADSE (3); 

 Pagamento de acertos a trabalhadores aposentados (2); 

 Estatuto trabalhador estudante (1); 

 Flexibilidade de horário no âmbito do estatuto trabalhador estudante (1); 

 Faltas por aniversário (6); 

 Contagem de tempo (2); 

 Abono Pré natal e abono de família (1); 



 

 Obrigatoriedade de Registo criminal Pessoal que exerça funções com contato com 

crianças (1);  

 Licença sem remuneração (1); 

 Nova junta médica recurso (1); 

 Direito a férias (1); 

 Dispensa para aleitação (1); 

 Isenção de horário no âmbito do - ACEP (1) 

 

• ADSE 

 Inscrição descendente e de beneficiário familiar- cônjuge na ADSE direta (2); 

 Recebidos 39 Cartões e respetiva alteração de dados na aplicação de pessoal e seu 

arquivo; 

 Perda de titularidade de Direitos por motivo de falecimento (1); 

 Pedido do cartão europeu do Seguro de Doença (5); 

 Pedido de renovação de cartão de cônjuge e envio de documentação através da ADSE 

direta (1); 

 Reinscrição de trabalhador na ADSE direta – Mobilidade interna (1); 

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

(2); 

 Pedido de submissão à Junta médica da ADSE (1). 

 

• Atualização /Alteração modelos e Procedimentos no âmbito da certificação da qualidade (13); 

• Inscrição de trabalhadores em Ações de formação apoio técnico/logístico à realização das 

mesmas, nomeadamente articulação entre as entidades formadoras/formandos e Contabilidade 

/Aprovisionamento -assunção de custos (2); 

• Preenchimento de formulários relativos a prestações de abono de família processadas por este 

Município, para apresentação no estrangeiro (2); 

 

• Elaboração de: 

 Aviso de cessação de relação jurídica de emprego público por motivo de falecimento (1);  

 Aviso de situações de mobilidade interna –Tec. Sup. e Fiscal (1); 

 Aviso de regresso antecipado de licença sem remuneração de longa duração (1); 

 Aviso de abertura procedimento concursal comum (1); 

 Despacho sobre trabalho extraordinário relativo à substituição de remuneração de 

trabalho suplementar por descanso compensatório (1). 

 

• Envio para publicação no Diário da Republica: 

 Aviso de cessação de relação jurídica de emprego público por motivo de falecimento (1); 

 Aviso de situações de mobilidade interna – Tec. Sup. e Fiscal (1); 

 Aviso de regresso antecipado de licença sem remuneração de longa duração (1); 

 Aviso de Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego 

público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
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indeterminado, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho da 

carreira/categoria de Técnico Superior, na área de atividade de Engenharia Geológica e 

um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, na área de atividade 

de Assistente administrativo (1). 

 

• Elaboração de declarações: 

 Relativas a escalão de abono de família (6); 

 De descontos para a CGA (1); 

 De vínculo (3); 

 De contagem de tempo de serviço prestado ao Município (1). 

 

• CGA: 

 Reinscrição de trabalhadores na CGA direta (2) 

 Elaboração de simulações de aposentação (1) 

 

 Organização processos individuais de trabalhadores admitidos em regime de mobilidade (2) 

 

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

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

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

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

Ordenamento e Ambiente e de 1 (um) um posto de trabalho da carreira e categoria de Assistente 

Técnico, na área de atividade de Assistente administrativo a afetar à DAF/Secção Contabilidade, 

Património e Aprovisionamento, 

 Elaboração de despacho de abertura (1); 

 Ata 1 do júri (2); 

 Aviso de abertura para DR (1); 

 Envio de Aviso pra a BEP-Bolsa de Emprego Publico (1);  

 Envio de aviso para divulgação nacional para o jornal Publico (1);  

 Publicitação do Aviso no site do município (1); 

 Receção de candidaturas (79). 

 

• Declaração de cessação de atividade dos estagiários PEPAL na Segurança social direta (2). 

 



 

 

 

Apoio aos Órgãos Municipais 

Quanto à Secção de Apoio aos Órgãos Municipais (SAOM) dos serviços efetuados entre 01 de junho e 31 de 

agosto de 2016, salientamos o apoio técnico-administrativo prestado aos órgãos autárquicos, Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal: 

• Secretariado da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 29 de junho, bem como das 

sessões extraordinárias de 19 de julho e 22 de agosto, elaboração das atas, respetivas minutas, 

editais das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 

• Secretariado das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 09 e 23 de junho, de 14 de julho, 

de 04 e 25 de agosto, bem como da reunião extraordinária de 19 de agosto, elaboração das atas, 

respetivas minutas, editais das deliberações e tratamento do respetivo expediente; 
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• Organização da documentação e expediente relativo às referidas reuniões/sessões e respetivo 

arquivamento, nomeadamente: 

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

Assembleia Municipal e respetiva publicitação na intranet;  

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

Vereadores; 

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

respetiva documentação para os Senhores Membros da Assembleia; 

 Tratamento adequado das propostas das reuniões de Câmara e respetiva documentação 

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

e demais procedimentos informáticos, com vista ao carregamento na plataforma 

“Arquivo” e respetivo tratamento no “MyDoc”; 

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

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

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

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

Internet e envio dos respetivos extratos para as diferentes divisões; 

 Emissão de certidões das deliberações dos Órgãos Municipais. 

 

Deliberações das reuniões da Câmara Municipal 

Na reunião ordinária de 09 de junho foram apresentadas 15 propostas, das quais 7 na Divisão 

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

Desporto e 3 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, designadamente: 

 



 

 
 

 

Na reunião ordinária de 23 de junho foram apresentadas 17 propostas, das quais 7 na Divisão 

Administrativa e Financeira, 1 na Divisão de Obras Municipais, 5 na Divisão de Educação, Cultura e 

Desporto, 2 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 2 na Unidade de Gestão 

Urbanística, designadamente: 
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Na reunião ordinária de 14 de julho foram apresentadas 23 propostas, das quais 6 na Divisão 

Administrativa e Financeira, 3 na Divisão de Obras Municipais, 6 na Divisão de Educação, Cultura e 

Desporto e 8 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, designadamente: 

 

 
 

 

Na reunião ordinária de 04 de agosto foram apresentadas 23 propostas, das quais 5 na Divisão 

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

Desporto, 14 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente e 1 na Unidade de 

Gestão Urbanística, designadamente: 

 



 

 
 

 

Na reunião extraordinária de 19 de agosto foram apresentadas 12 propostas, das quais 3 na Divisão 

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

Desporto e 7 na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e Ambiente, designadamente: 
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Na reunião ordinária de 25 de agosto foram apresentadas 12 propostas, das quais 4 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: 

 

 
 

 

Ainda no âmbito do apoio aos órgãos autárquicos:  

• Coordenação do relatório de atividades municipais. 

 

Em matéria de contratos públicos: 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “VIAMETRIC, LDA.”, de “Empreitada de 

Pavimentação de diversos troços de arruamentos no Município de Mira” 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Civibérica – Obras Civis, Sa.”, de “Remoção de 

RCD’s do Estaleiro Municipal” 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Civibérica – Obras Civis, Sa.”, de “Empreitada 

de requalificação da Rua Nova do Salão e Rua Francisco Tavares – Saneamento e Pavimentação” 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Malpevent – Consultadoria e Produção de 

Eventos, Lda”, de “Aquisição de Serviços de Conceção, Organização das Festas de S. Tomé 2016” 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Laranjeiro & Alcaide, Ldª”, de “Reforço de 

Passadiços Praia de Mira – Videira 2.ª fase” 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Viametric, Lda”, de “Requalificação da Rua dos 

Moliceiros” 



 

• Elaboração e outorga do contrato com a “Associação Recreativa de Moradores do Arneiro de 

Mira”, de “Comodato da Escola Primária do Arneiro” 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Konica Minolta Business Solutions Portugal, 

Unipessoal Ldª”, de “Prestação de serviços para contratação de cópia, impressão e digitalização” 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de 

Restaurantes, Lda”, de “Ajuste Direto para contratação do serviço de fornecimento de refeições e 

lanches escolares para o ano letivo 2016/2017, ao abrigo do Acordo Quadro da CIM-BM” 

• Elaboração e outorga do contrato com “João Manuel de Jesus Cuco”, de “Empreitada de 

ampliação do Cemitério da Praia de Mira” 

• Elaboração e outorga do contrato com a empresa “Azinheiro – Engenharia, SA”, de “Remodelação 

da rede de saneamento existente - 1.ª fase – Execução de coletores pluviais e reparação de 

pavimento danificado com obras de saneamento” 

 

 

Secção de Taxas, Expediente e Águas (STEA) 

Relativamente a esta área de atuação importa frisar que têm ocorrido diversas modificações, 

nomeadamente a partir de Fevereiro último, com a entrada em pleno funcionamento, do Balcão de 

Atendimento ao Munícipe e o encerramento físico da Tesouraria. De referir que os três balcões procedem à 

cobrança de receita, não podendo deixar de se louvar o esforço e dedicação dos colaboradores que, com 

empenho, tem levado a bom porto a implementação destas novas diretrizes.  

 

Durante o período de 1 de junho a 31 de agosto de 2016 foram emitidas diversas guias de receita 

cobradas pela STEA, conforme gráfico seguinte: 
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Total de valores cobrados entre 01 de junho e 31 de agosto de 2016 

 
 

 

 



 

Guias emitidas entre o dia 1 de junho e 31 de agosto de 2016 
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No que se refere à área de Expediente, no período correspondente entre o período de 01 de junho a 31 de agosto de 2016, 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 6155 documentos por órgãos destinatários 

01 de junho a 31 de agosto de 2016 
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Secção de Contabilidade, Património e Aprovisionamento 

 

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

REDAÇÃO ATUAL 

 

Execução Orçamental7 – Ano de 2016 

1. Execução Orçamental  

A execução orçamental fornece informação acerca das taxas de execução dos documentos previsionais: Taxa 

de Execução do Orçamento da Receita/ Taxa de Execução do Orçamento da Despesa; Taxa de Execução do 

Plano Plurianual de Investimentos; Taxa de Execução das Atividades Mais Relevantes). 

 

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

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

 

Despesa 

A taxa de execução global do Orçamento da Despesa é de 52,81% sendo que a da despesa corrente atinge 

uma execução de 60,35% e a despesa de capital cifra-se em 27,89%. 

 

Despesa Prevista Executada Taxa de Execução % 

Despesa Corrente 9.970.147,51 € 6.017.278,08 € 60,35 

Despesa Capital 3.018.607,00 € 841.856,30 € 27,89 

Despesa Global 12.988.754,51 € 6.859.134,38€ 52,81 

 

                                                 
7  A informação foi elaborada de acordo com os registos contabilísticos e reflete a execução orçamental a 31-08-2016  



 

 

Página | 29 

 
 

Análise Estrutural da Despesa 

  Orçamento Execução Taxa Execução 

Despesas Com Pessoal 4.044.170,00 2.624.545,95 64,9 

Aquisição Bens e Serviços 5.191.026,51 2.985.370,21 57,51 

Juros e Outros Encargos 96.000,00 13.768,98 14,34 

Transferências Correntes 565.531,00 368.899,72 65,23 

Outras Despesas Correntes 73.420,00 24.693,22 33,63 

Despesas Correntes 9.970.147,51 6.017.278,08 60,35 

Aquisição Bens de Capital 2.440.298,00 531.697,47 21,79 

Transferências de Capital 306.363,00 71.637,13 23,38 

Ativos Financeiros 70.946,00 35.473,00 50 

Passivos Financeiros 200.000,00 99.246,48 49,62 

Outras Despesas Capital 1.000,00 103.802,22 10380,22 

Despesas de Capital 3.018.607,00 841.856,30 27,89 

Total Geral 12.988.754,51 6.859.134,38 52,81 

 

 

Receita 

A taxa de execução global do Orçamento da Receita é de 53,88% sendo a taxa de execução da receita corrente 

56,53% e capital 34,21%. 

Receita Prevista Executada Taxa de Execução % 

Receita Corrente 10.671.057,00 6.032.848,88 56,53 

Receita Capital 2.124.903,90 726.973,16 34,21 

Outras Receitas 291.626,51 291.574,64 99,98 

Receita Global 13.087.587,41 7.051.396,68 53,88 
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Análise Estrutural da Receita 

 

Orçamento Execução Taxa Execução 

Impostos Diretos 2.630.000,00 1.351.932,60 51,4 

Impostos Indiretos  353.000,00 90.040,03 25,51 

Taxas, Multas e Outras Penalidades 716.200,00 325.809,39 45,49 

Rendimentos de Propriedade 35.000,00 20.688,31 59,11 

Transferências Correntes 4.768.857,00 3.194.651,23 66,99 

Venda de Bens e Serviços Correntes 2.087.000,00 1.037.281,04 49,7 

Outras Receitas Correntes 81.000,00 12.446,28 15,37 

Receitas Correntes 10.671.057,00 6.032.848,88 56,53 

Venda de Bens Investimento 252.939,00 54.971,38 21,73 

Transferências de Capital 1.871.964,90 672.001,78 35,9 

Receitas Capital 2.124.903,90 726.973,16 34,21 

Outras Receitas  1.200,00 1.148,13 95,68 

Saldo Orçamental 290.426,51 290.426,51 100 

Total Geral 13.087.587,41 7.051.396,68 53,88 
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Execução do PPI e AMR 

A taxa de execução do PPI cifra-se em 24,9 %, conforme quadro, e apenas reflete o montante pago no período 

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

ascende 531.697,47 €, sendo que 290.160,40 € corresponde a faturas referentes ao acordo judicial em curso 

da Construções Júlio Lopes, S.A.. 

 

Execução Anual do PPI 

  
Orçado Execução 

Taxa 

Execuçã

o Anual 

Dívida 

1.Funções 

Gerais 

111 Administração Geral 103.058,90€ 36.186,32€ 35,1% 41.853,69 € 

121 Proteção Civil 15.000,00€ 4.805,30€ 32,0% 4.951,26 € 

2.Funções 

Sociais 

211 Ensino Não Superior 26.603,60€ 5.788,03€ 21,8% 3.050,40 € 

232 Ação Social 4.000,00€ 1.327,23€ 33,2% 0,00 € 

242 Ordenamento Território 

1.199.837,50

€ 

380.087,37

€ 

31,7% 390.738,92 

€ 

243 Saneamento e 

Salubridade 

216.000,00€ 47.117,57€ 21,8% 24.759,28 € 

244 Abastecimento de Água 99.070,00€ 18.036,97€ 18,2% 0,00 € 

245 Resíduos Sólidos 11.228,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

246 Proteção Meio Ambiente 42.000,00€ 15.470,91€ 36,8% 15.585,11 € 

251 Cultura 7.500,00€ 414,56€ 5,5% 0,00 € 

252 Desporto, recreio e lazer 79.500,00€ 7.566,02€ 9,5% 1.663,58 € 

3.Funções 

Económicas 

320 Indústria e Energia 287.900,00€ 2.422,67€ 0,8% 0,00 € 

330 Transportes e 

comunicações 

21.500,00€ 6.431,76€ 29,9% 0,00 € 

341 Mercados e Feiras 3.000,00€ 0,00€ 0,0% 0,00 € 

342 Turismo 15.000,00€ 6.042,76€ 40,3% 502,64 € 

 

TOTAL 

2.131.198,00

€ 

531.697,47

€ 

24,9% 483.104,88 

€ 
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A taxa de execução das Atividades Mais Relevantes é de 53,95%, e corresponde a um valor pago de 

1.639.663,74 €. 

 

Execução Anual das Atividades Mais Relevantes 

  
Orçado Execução 

Taxa 

Execuçã

o Anual 

Dívida 

1.Funções 

Gerais 

111 Administração Geral 3.200,00 € 1.295,25 € 40,48% 615,00 

121 Proteção Civil 113.915,00 € 73.382,13 € 64,42% 1.991,22 

2.Funções 

Sociais 

211 Ensino Não Superior 393.000,00 € 182.021,76 € 46,32% 61.679,01 

220 Saúde 2.000,00 € 0,00 € 0,00% 0 

232 Ação Social 80.150,00 € 7.335,73 € 9,15% 0,00 

242 Ordenamento do Território 31.000,00 € 12.257,86 € 39,54% 103,72 

245 Resíduos Sólidos 
555.250,00 € 345.932,96 € 62,30% 129.213,5

3 

246 Proteção Meio Ambiente  1.500,00 € 547,35 € 36,49% 0 

243 Saneamento e 

Salubridade 

677.500,00 € 380.225,12 € 56,12% 130.711,1

2 

251 Cultura 114.800,00 € 60.153,39 € 52,40% 0,00 

252 Desporto, recreio e lazer 60.000,00 € 44.998,00 € 75,00% 0 

3.Funções 

Económicas 

342 Turismo 15.000,00 € 0,00 € 0,00% 6.531,30 

320 Indústria e Energia 521.000,00 € 325.248,44 € 62,43% 0 

4.Outras 

Funções 

410 Operações Dívida Pública 207.000,00 € 102.377,12 € 49,46% 0 

420 Transferências entre 

administrações 

193.128,00 € 68.415,63 € 35,43% 0 

430 Diversas Não 

Especificadas 

70.946,00 € 35.473,00 € 50,00% 0 

 

TOTAL 

3.039.389,00 

€ 

1.639.663,74

€ 

53,95% 330.844,9

0 

 

 

2. Resumo Diário de Tesouraria  

À data de 31 de agosto de 2016, a tesouraria apresenta um total de disponibilidades de 579.890,04 € sendo 

210.612,55€ referente a operações orçamentais e 369.277,49 € de operações de tesouraria. 

 

3. Conceito de Dívida Total de Operações Orçamentais 

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

no período “n” (dívidas a terceiro de médio e longo prazo + dívidas a terceiros de curto prazo, que constituem o 

total da dívida do município no período (“n”), menos as dívidas resultantes de operações não orçamentais no 

final do período “n” (que incluem, para além das cauções em posse do município, os valores que estejam em 

dívida no final de cada período de operações de tesouraria – cobranças efetuadas pelas autarquias locais com 

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

Dívida Longo Prazo (empréstimos de longo prazo), a 31-08-2016, cifra-se em € 870.429,84, assim repartido: 

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

dívida € 494.841,50; 

 

• Empréstimo contratado em 2002 no valor de € 4.489.200,00 destinado a Investimento; Só Creditado 

em conta € 997.600,00; Valor em dívida – € 138.660,34  

 

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

Estado: 

 Estado – Valor de € 394.880,00 - Totalmente Utilizado – Montante em dívida – € 236.928,00; 

 

Evolução da Dívida de Longo Prazo 

 

31-05-2015 

 

31-08-2015 

 

31-10-2015 

 

31-12-

2015 

 

31-01-

2016 

 

31-03-

2016 

 

31-05-

2016 

 

31-08-

2016 

 

1.108.219,3

8 

 

1.068.731,3

8 

 

1.019.830.5

0 

 

969.676,3

2 

 

969.676,3

2 

 

920.584,0

2 

 

909.917,8

4 

 

870.429,8

4 

 

 

Evolução da Dívida de Curto Prazo (Dívida Corrente de Operações Orçamentais):  

 31-12-2015 31-01-2016 31-03-2016 31-05-2016 31-08-2016 

01 – Despesas 

Com pessoal 

1.287,34€ 0,00€ 0,00€ 1.287,34€ 0,00€ 

02 – Aquisição de 

Bens e Serviços 

994.075,16€ 694.264,92€ 864.709,30€ 660.403,39€ 781.764,82€ 

03 – Juros e 

Outros Encargos 

44.327,62€ 43.542,63€ 45.051,18€ 44.383,04€ 43.542,63€ 

04 – 

Transferências 

Correntes 

8.617,08€ 10.760,14€ 5.320,10€ 11.461,03€ 11.557,92€ 

06 – Outras 

Despesas 

Correntes 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

07 – Aquisição de 

Bens de Capital 

648.924,00€ 483.577,59€ 518.823,18€ 606.633,59€ 483.104,88€ 

08 – 

Transferências de 

Capital 

0,00€ 0,00 6.825,85€ 0,00€ 0,00 

Total 1.697.231.2

0€ 

1.232.145,2

8€ 

1.440.729,6

1€ 

1.324.168,3

9€ 

1.319.970,2

5€ 
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 31-12-2015 31-01-2016 31-03-2016 31-05-2016 31-08-2016 

Dívida 

Orçamental CP 

1.697.231,20€ 1.232.145,28€ 1.440.729,61€ 1.324.168,39 

€ 

1.319.970,25 

€ 

Dívida 

Orçamental LP 

969.676,32€ 969.676,32€ 920.584,02€ 909,917,84 € 870.429,84 € 

Total Dívida 

Orçamental 

2.666.907,52€ 2.201.821,60€ 2.361.313,63€ 2.234.086,23 

€ 

2.190.400,09€ 

 

 
 

4. Compromissos por Pagar 

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

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

satisfação de outras condições. Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação 

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

equivalente, ou a assinatura de um contrato, acordo ou protocolo, podendo também ter caráter permanente e 

estar associados a pagamentos durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente salários, rendas, 

eletricidade ou pagamentos de prestações diversas. 

 

 

31-12-2014 31-12-2015 31-03-2016 31-05-2016 31-08-2016 

Compromissos por pagar 2.428.932,28 1.994.028,42 3.215.361,80 2.947.557,95 2.916.226,71 
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5. Pagamentos em Atraso 

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

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

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

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes. 

 

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

 

31-

10-

2014 

31-

12-

2014 

31-

03-

2015 

31-

05-

2015 

31-

08-

2015 

31-

10-

2015 

31-

12-

2015 

31-

01-

2016 

31-03-

2016 

31-

05-

2016 

31-

08-

2016 

0,00€ 
8 

0,00€ 
9 

0,00€ 
10 

0,00€ 
11 

0,00€ 
12 

0,00€ 
13 

0,00€ 
14 

0,00€ 
15 

69.047,13

€ 16 

0,00€ 
17 

0,00€ 

 

                                                 
8 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
9 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
10 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
11 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
12 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
13 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
14 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
15 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
16 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
17 Excluídos 490.644,77 – processo judicial – Júlio Lopes e Pedra & Maia, conforme art.º 4º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de 
Junho 
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Aprovisionamento 

Tipo de Procedimento Nr. de Procedimentos 

Ajuste Direto Simplificado 461 

Ajuste Direto 4 

Ajuste Direto ao abrigo Acordo 

Quadro 

1 

Concurso Publico 0 
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Serviço Municipal de Metrologia 

O Serviço Municipal de Metrologia, ao abrigo do Regulamento dos Serviços Municipais do Município de Mira, 

publicado em DR, 2.ª série, n.º 13, através de Despacho n.º 1190/2013, de 18/01/2013, promove ações de 

verificação metrológica/ fiscalização no âmbito das suas competências e atribuições, delegadas pelo Instituto 

Português da Qualidade, nos termos do Despacho de Qualificação n.º 77/94. 

 

Dados estatísticos específicos 

Assim sendo, o SMM, durante o período compreendido entre 01 de junho e 31 de agosto de 2016 desenvolveu 

as seguintes ações: 

 

 
 

• Agentes económicos fiscalizados: 56 

• Balanças verificadas: 64 

• Pesos verificados: 56 

• Contadores tempo verificados: 7 

• Inspeção elevadores: 1 

• Fiscalização feiras: 5 
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Receita virtual controlo metrológico: 2.029,70€ 

 

 
 

Receita inspeção elevadores: 80,00 € 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
• Abertura e acompanhamento na plataforma Vortal.Gov de Procedimentos de Ajuste Direto: 

- Empreitada de Reforço de passadiços Praia de Mira – Videira – 2.ª Fase; 

- Empreitada de Requalificação da Rua dos Moliceiros; 

- Empreitada de Ampliação do Cemitério da Praia de Mira; 

- Empreitada de Rede de Saneamento na Ermida – Imposição da Agência Portuguesa do Ambiente; 

- Empreitada de Substituição e reparação do revestimento cerâmico da Piscina Municipal de Mira; 

 

• Anúncio Diário da República e Abertura e acompanhamento na plataforma Vortal.Gov de 

procedimentos Concurso Público: 

- Empreitada de Regeneração da Vala da Corga; 

- Reforço da Rede Viária Municipal e obras complementares – Empreitada de reforço de Pavimentos 

em diversos arruamentos em Mira; 

Desenho:   

• Impressão de desenhos relativos ao ficheiro dwg “Saneamento do Concelho”; 

• Contabilização de todas as habitações que ainda não estão abrangidas por saneamento assim com 

identificação dos nomes das ruas; 

• Reajuste do projeto da Zona Industrial do Montalvo: colocação de tramas nas vias e passeios e 

estacionamentos. Corte transversal na zona do lago para entrada e escoamento das águas pluviais; 

• Desenho das estações elevatórias a executar em Portomar, Seixo, Corticeiro, Ermida, Carapelhos e 

Valeirinha, e execução de pdf; 

• Contabilização das áreas envidraçadas e de revestimento pelo exterior dos blocos da Escola Básica 

de Mira; 

• Execução de uma planta parcelar relativo ao acesso a Pescanova com via construída e via 

beneficiada; 

• Execução de uma planta parcelar relativo ao Polo Educativo da Praia de Mira com identificação dos 

artigos e áreas referentes a Pré escola e ao 1º ciclo; 

• Plotagem e organização de processos; 

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

pedidos de reparações necessários para as escolas existentes no concelho;  

Engenharia:   

• Projeto de execução do Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais - 1.ª fase – cálculo 

da rede de saneamento e dos sistemas de bombagem, memória descritiva e peças desenhas; 

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

• Acompanhamento da empreitada Marcações Rodoviárias Praia de Mira; 
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• Acompanhamento da empreitada Marcações Rodoviárias do Largo da Barra de Mira; 

• Acompanhamento da empreitada Requalificação da Rua dos Moliceiros - Seixo; 

• Acompanhamento da empreitada Saneamento Mira Nascente - 1ª Fase; 

Águas e saneamento:  

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

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

Praia de Mira 

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

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

• Colocação de contadores novos 

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

concelho 

• Garantir a desinfeção das redes de abastecimento 

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

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

• Manutenção das estações elevatórias de águas residuais 

• Desobstrução de coletores com meios próprios do Município 

• Vazamento de fossas na área do Concelho 

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

todo o município 

• Montagem e desmontagem iluminação para as Marchas Populares (Praia de Mira e Mira) 

• Montagem e desmontagem iluminação para “Street Food” na Praia de Mira 

• Montagem e desmontagem de iluminação, água e esgoto para a festa de S. Tomé, em Mira 

• Montagem e desmontagem de iluminação na Rua do Arco, na Praia de Mira 

• Colocação de bomba de esgoto no poço do Miroásis  

• Colocação de bomba de esgoto no poço da Av. Cidade de Coimbra, na Praia de Mira 

• Colocação de bomba de esgoto no poço na Rua Osso da Baleia, na Praia de Mira 

• Colocação de bomba de esgoto no poço junto ao Centro de Saúde da Praia de Mira 
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Pedreiros:  

• Montagem e desmontagem de estruturas para as Festas S. Tomé; 

• Colocação de tampa de Saneamento Bairro Norte; 

• Reparação de pedra no bairro da Valeira – Praia de Mira; 

• Reparação de portões do Mercado Municipal da Praia de Mira; 

• Execução de rampa de muros de acesso ao parque Infantil da Presa; 

• Reboco de muros de rampa e reparação de Rede na Presa; 

• Limpeza do espaço do antigo mercado da Praia de Mira; 

• Colocação de ferros para portão no campo da Lagoa;  

• Rebaixamento de lancil de passagem em Portomar; 

• Colocação de tubos, caixas e grelhas para pluviais na Lagoa; 

• Reparação de piso da escola primária de Mira; 

• Reparação de Caixa na Rua Nova do Salão; 

• Colocação de sinais de trânsito na Lagoa, Praia de Mira e junto à EN 109 em Portomar; 

• Reparação de Tampa de Saneamento em Carromeu; 

• Reparação dos Parques Infantis da Ermida e do centro da Vila; 

• Colocação de espelho no Seixo; 

• Reparação de caixas no Bairro Novo e Portomar; 

• Colocação de painéis de Obra na Zona Industrial do Montalvo e Rua Nova do Salão; 

• Pintura de palheiros para o S. Tomé; 

• Transporte de cadeiras para o palco da Praia de mira; 

• Montagem e desmontagem de redes para campeonato de pombos em Portomar; 

• Colocação de prumos de madeira em todo o comprimento do lancil, junto à rotunda do barco, na Praia 

de Mira; 

• Colocação de mesas de jardim na Barra de Mira; 

• Retirada de maciços de cimento das bandeiras da Praia de Mira; 

• Colocação de lancil de madeira para pista na Videira Norte; 

• Colocação de lancil de cimento na envolvente da rotunda da Videira; 

• Colocação de tampas de saneamento no Armazém e Praia de Mira; 

• Colocação de tubos e execução de caixas para pluviais na Praia de Mira; 
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• Execução de base de cimento para contentor de WC na Barra de Mira; 

• Limpeza da Biblioteca de Praia; 

• Colocação de lancil no separador da Praia de Mira; 

• Reparação de grelhas pluviais na Lentisqueira e colmeal; 

• Execução de Caixa em betão para colocação de Ecopontos na Barra; 

• Transporte de mesas e estrados para evento frente ao Parque de Campismo Municipal; 

• Reparação de grelhas no Casal S. Tomé; 

• Montagem e aplicação de sinais de “passadeira” na Praia de Mira; 

• Reparação de portão das captações da Lagoa; 

• Pintura de mesas e bancos da Biblioteca de Praia; 

Calceteiros e asfalto:  

Calceteiros: 

• Reparação de calçada no Mira vilas; 

• Reparação de passeios na Praia de Mira; 

• Reparação de calçada no Largo do Visconde para as festas de S. Tomé; 

• Diversas reparações no Concelho; 

• Execução de calçada na rampa de acesso ao Parque Infantil da Presa; 

• Execução de passagem em Portomar; 

 

 

Asfalto: 

• Verificação e correção de buracos com massa asfáltica em diversas zonas do concelho; 

• Auxilio de diversos serviços com transportes; 

Carpintaria:   

• Reparação de porta e janela da sala da telefonista no Edifico da Câmara Municipal; 

• Reparação e transporte de painéis publicitários para a Praia de Mira; 

• Reparação de estrados e bancos para a Biblioteca da Praia de Mira; 

• Corte de postes para aplicação de lancil na Praia de Mira; 

• Reparação de porta de alumínio e fechadura do WC do palco da Praia de Mira; 

• Colocação de portas novas no WC da feia de Portomar; 

• Retirada de painéis publicitários da pista pedonal; 

• Pintura de bancos de jardim na Lentisqueira e Ermida; 
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• Reparação de portas e execução de tapume na antiga cooperativa; 

• Execução de pontes pedonais na pista da Videira; 

• Execução de molde para jardinagem; 

• Colocação de Mastros para bandeiras na Praia de Mira e Praia da Barra; 

• Execução de escadotes de Madeira para jogos de Praia de Mira 

Serralharia:   

• Apoio na reparação de máquina do Seixo; 

• Execução de mastros para bandeiras; 

• Reparação de destroçador da Proteção Civil; 

• Execução de mesa para torno serviço de águas; 

• Reparação de portão das captações de água da Lagoa; 

• Reparação de Grades Proteção Civil; 

• Emenda de Postes para sinais de trânsito; 

• Execução de postes para rede de Campos de Jogos da Praia de Mira; 

• Reparação de sonda do Serviço de águas; 

• Reparação de destroçador da Junta de Freguesia de Mira; 

• Execução de negativos para mastros de bandeiras; 

• Execução de varões de ferro para portão campo da Lagoa; 

• Reparação de portões do mercado da Praia de Mira; 

• Execução de tampa de saneamento da Lagoa; 

• Reparação de escape de carro do serviço de águas 

• Apoio na reparação máquina Volvo; 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

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

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

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

associativismo e turismo, entre outros. 

De referenciar como atividades relevantes a realização das Festas do Municipio (São Tomé de Mira) e toda a 

animação da época Balnear, com especial referência às comemorações dos 30 anos de Bandeira Azul e à 

realização da 19ª Mostra Gastronómica da Região da Gândara.. 

Ainda a preparação e apoio inerente ao arranque ao ano letivo 2016/2017, no que na área da educação diz 

respeito. 

 

 

1. ÂMBITO DA EDUCAÇÂO E AÇÃO SOCIAL 

1.1. Educação 

 

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

funcionamento do serviço de refeições escolares (confeção, distribuição, etc.). 

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

inerentes ao funcionamento do serviço de refeições escolares. 

• Articulação, com o serviço de Ação Social, de questões no âmbito das Atividades de Apoio e Animação 

à Família, Componente de Apoio à Família e/ou Refeições Escolares, na resolução de questões 

referentes à faturação e informação sobre a falta de pagamento de mensalidades. 

• Participação nos trabalhos desenvolvidos pela Rede de Bibliotecas Escolares de Mira. 

• Articulação, com as 4 Juntas de Freguesia, do Municipio de Mira, no âmbito dos protocolos celebrados 

entre o Município de Mira e as Juntas de Freguesia no âmbito da delegação de competências, ao nível 

dos estabelecimentos de ensino, das necessidades de intervenção àquele nível. 

• Articulação, com a empresa Egor, de questões relacionadas com a prestação do serviço de Atividades 

de Expressão Musical nos Jardins-de-Infância do Agrupamento de Escolas de Mira. 

• Articulação de questões inerentes à realização do serviço de Componente de Apoio à Família para os 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico assim como de Campos de Férias, a decorrer durante a 

interrupção letiva de Verão, com inscrição de aproximadamente 60 crianças. 

• Articulação de questões inerentes à realização do serviço de Atividades de Animação e Apoio à 

Família, 

•  para os alunos do ensino pré-escolar, a decorrer durante a interrupção letiva de Verão. 

• Articulação, com as responsáveis da empresa EUREST, vencedora do concurso para fornecimento das 

refeições escolares no ano letivo 2016/2017 (ao abrigo do acordo quadro CIM Região de Coimbra) de 

questões relacionadas com o início do serviço de funcionamento de refeições escolares para o ano 

letivo 2016/2017. 

• Articulação de diversas questões logísticas, no âmbito do normal funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino do concelho. 



 

 

Página | 45 

 

 

1.2. Ação Social 

1.2.1. Serviço de Ação Social 

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

no período em apreço, durante o mês de Junho a Agosto de 2016.  

 

Atendimento/acolhimento e encaminhamento dos munícipes: 

• 3 Atendimentos a munícipes, com encaminhamento para apoio através do protocolo “Visão para 

todos”. 

• 1 Atendimento com encaminhamento para apoio judiciário. Apoio na elaboração do 

requerimento. 

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

• 1 Visita externa para avaliação/ encaminhamento de situação social de risco: “Sem abrigo”. 

• 1 Atendimento para encaminhamento de situação social de risco: “Sem abrigo”. 

• 1 Visita domiciliária para avaliação de caso social “multiproblemático”. 

• 1 Atendimento para esclarecimento de situação relacionada com coima a pagamento. 

• 1 Visita Domiciliária para encaminhamento de doente psiquiátrico. 

• 2 Atendimentos para esclarecimento acerca dos critérios de apoio no âmbito do RAESD 

• Vários atendimentos para receção/tratamento de documentos relacionados com a ação social 

escolar. 

 

Outras atividades: 

• Participação na reunião do Conselho Geral de Educação 

• Participação em reunião com várias Entidades no sentido de resolver caso social do concelho. 

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Habitação  

 

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

 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Outros Apoios 

 

• 4 Atendimentos para avaliação de situação socioeconómica no âmbito de pedido de apoio pelo 

RAESD. 

 

Rendimento Social Inserção  

• 7 Atendimentos para entrega de numerário de RSI. 

• 5 Atendimentos para assinatura de novos acordos de RSI. 
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• 3 Atendimentos para renovação de acordos de RSI. 

• 4 Atendimentos para apoio ao requerimento da prestação de RSI, através do preenchimento do 

formulário com documentos para instrução do processo. 

• Realização de 5 visitas domiciliárias para avaliação de situação socioeconómica no âmbito de 

prestação de RSI. 

• 1 Reunião de Núcleo Local de Inserção. 

 

Total de atendimentos/acompanhamento/visitas domiciliárias: 41 

 

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

  

Atividade processual:  

• Abertura de 5 novos processos. 

• Arquivados 4 processos por não se justificar a intervenção da CPCJ53 

 

Atendimentos e visitas domiciliárias: 

• 53 Atendimentos realizados no âmbito do acompanhamento de processos; 

• 1 Visita domiciliária para avaliação das situações familiares em acompanhamento; 

 

Outras atividades: 

• Realizadas 3 reuniões na modalidade restrita; 

• Realizada 1 reunião na modalidade alargada; 

• Realização da atividade “Verão 2016”. Convívio conjunto com a CPCJ e as famílias em 

acompanhamento. O itinerário da atividade constou de passeio de barco Moliceiro na Ria de Aveiro, 

visita ao navio Museu Santo André e Museu marítimo de Ílhavo com almoço convívio no Jardim 

Oudinot. Participaram 55 pessoas. 

• Realizada 1 reunião de preparação do encontro inter CPCJ’s de Mira, Mealhada e Cantanhede; 

 

 

1.3. GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

 

• Receção de 10 inscrições de novos utentes que procuram oportunidades de emprego/formação. 

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

contrato emprego – inserção+, que decorreu no passado dia 14 de Julho de 2016. Compareceram 36 

pessoas; 

•  Realização de sessão de esclarecimento acerca das medidas de apoio ao emprego, que decorreu no 

passado dia 20 de Julho de 2016. Compareceram 31 pessoas; 
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• Realização de sessão de divulgação do plano de formação de 2016, pertencente ao Centro de 

Formação Profissional de Coimbra, que decorreu no passado dia 19 de Agosto de 2016. Compareceram 

36 pessoas; 

• Encaminhamento de 04 utentes interessados no RVCC PRO, promovido pelo CEARTE; 

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

Outros trabalhadores não qualificados da indústria transformadora - Total encaminhados: 01 

Vendedor - Total encaminhados: 01 

Técnico de telecomunicações -  Total encaminhados: 01 

Empregado de limpeza  - Total encaminhados: 02 Total colocados:01 

Empregado de mesa - Total encaminhados: 01 

Ajudante de padeiro - Total encaminhados: 01 

Padeiro - Total encaminhados: 01 

Atendimento ao público – Estágio - emprego Total encaminhados: 01 

Empregado de armazém - Total encaminhados: 01 

Secretário administrativo  

Motorista - Total encaminhados: 01 

Empregado fabril - Total encaminhados: 03 

Contabilidade - Total encaminhados: 01 

Analista em gestão e organização - Total encaminhados: 01 

• Apoio aos utentes na elaboração de Currícula Vitae; 

• 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; 

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

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

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

emprego, promovidas pelo IEFP; 

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

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

formação, entre outros); 

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

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

• Submissão de uma candidatura a CEI+ e CEI+ para pessoas com deficiência ou incapacidade, da 

responsabilidade do Município de Mira.   
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2. CULTURA E JUVENTUDE 

 

2.1.  Animação Cultural 

ANIMAÇÃO CULTURAL  

 

• Programação, coordenação e realização das Marchas Populares Mira 2016, realizadas na Praia de 

Mira na noite de 17 de junho e em Mira na noite de 25 de junho. Participaram 8 marchas, envolvendo 

diretamente cerca de 600 elementos. 

 

• Apoio às cerimónias e atividades de Hasteamento das Bandeiras Azuis na Praia de Mira (30 anos)  e 

Praia do Poço da Cruz (10 anos), no dia 24 de junho, .  

 

• Apoio logístico, à realização das Festas de S. Tomé de Mira 2016, na programação e realização das 

Festas decorridas de 21 a 25 de julho. 

 

• Programação, coordenação e acompanhamento do programa de Animação Cultural da Época Balnear 

na Praia de Mira, realizado na Praia de Mira, no período de 28 de julho a 4 de setembro,. 

 

Dia                       Local                            Programa: 

28/7 Museu Etnográfico e Posto de Turismo 
O Super Pirilampo e os seus mínimos - 

Cercimira  

29/7 Palco da Barrinha Grupo Folclórico Varandinhas S. Bento 

30/7 Palco da Barrinha Pensão Flor 

31/7 Biblioteca de Praia - Espaço azul Os Mesmos 

1/8 Parque de Campismo Municipal Karaoke 

2/8 Bairro da Valeira OSC - Orfeu Canção de Coimbra   

3/8 Palco da Barrinha Grupo Folclórico de Portomar 

4/8 Museu Etnográfico e Posto de Turismo 

Palavras à Solta pelos Amigos das 

Palavras - Grupo da Promoção da 

Leitura da BMM 

5/8 Palco da Barrinha 
Festa Pescador e Emigrante - Marchas 

Populares  

6/8 Palco da Barrinha 
Festa Pescador e Emigrante - XVIII 

Festival Folclore G.F. Poço da Cruz 

7/8 Palco da Barrinha Festa Pescador e Emigrante - Baile 

8/8 Parque de Campismo Municipal Karaoke 

9/8 Bairro da Valeira Jazz Do (H)its 

10/8 Palco da Barrinha Flor 
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11/8 Museu Etnográfico e Posto de Turismo MilesBassoon@Museum & Friends 

12/8 Palco da Barrinha Moody Traffic 

13/8 Palco da Barrinha Saxobox 

14/8 
Biblioteca de Praia - Espaço azul Toys Noize 

Palco da Barrinha Banda Tempo 

15/8 
Parque de Campismo Municipal Karaoke 

Palco da Barrinha Ganda Malucos 

16 Bairro da Valeira Grupo de Fados  Aldeia Velha 

17 Palco da Barrinha Filarmónica Ressureição de Mira 

18 Museu Etnográfico e Posto de Turismo Animação pelos Alunos da Fresmúsica 

19 Palco da Barrinha V - Música Praia de Mira 

20 Palco da Barrinha V - Música Praia de Mira 

21 
Biblioteca de Praia - Espaço azul  Banda Malho  

Palco da Barrinha V - Música Praia de Mira          

22 Parque de Campismo Municipal Karaoke 

23 Bairro da Valeira A.S.S. Project 

24 Palco da Barrinha J&V 

25 Museu Etnográfico e Posto de Turismo Mágico João Pessoa 

26 Palco da Barrinha Stressless 

27 Palco da Barrinha Folclore Poço da Cruz 

28 Biblioteca de Praia - Espaço azul Electric Boys  

29 Parque de Campismo Municipal Karaoke 

30 Bairro da Valeira Coro Legatto 

31 Palco da Barrinha Grupo Folclórico de Mira 

1 Museu Etnográfico e Posto de Turismo Animação pelos Alunos da Fresmúsica 

2 Palco da Barrinha Dj Pancinhas 

3 Palco da Barrinha União de Músicos de Mira 

4 Biblioteca de Praia - Espaço azul Dj Dave 

11 Biblioteca de Praia - Espaço azul Dj Ramadas 

 

 

• Programação e preparação e acompanhamento da 19ª Mostra Gastronómica da Região da Gândara, 

que decorrerá na Praia de Mira de 15 a 18 de setembro. 
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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 estimado de 458 visitantes. 

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

escolas próximas.  

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

a cultura/etnografia/história da região da Gândara. 

• Abertura ao público , com realização do concerto, pelo grupo coral e Mira e União de Músicos de Mira, 

na programação das Festas de São Tomé de Mira; 

• Exposição “Constuir a Paisagem – o povoamento florestal da Costa entre Mira e Quiaios”, da Ordem 

dos Arquitetos- núcleo de arquitetos da Região de Coimbra, com sessão de apresentação pública do 

catálogo, no dia 23 de Julho, integrado na programação das Festas de São Tomé de Mira. 

 

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

A funcionar no horário das 09:00 às 17:00, de segunda a Domingo, em época de Verão, conciliando a atividade 

de posto de turismo com a de museu etnográfico, o equipamento teve a seguinte procura:  

 Visitantes: 

• Em junho o MEPT recebeu 1.024 visitantes  

• Em julho o MEPT recebeu 2.184 visitantes 

• Em agosto o MEPT recebeu 3.886 visitantes 

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

compreensão: 

Período 2012 2013 2014 2015 2016 

junho 904 858 992 763 1024 

julho 3145 2479 2685 2327 2184 

agosto 4113 4797 4000 3990 3886 

 

Atendimentos: 

No mês de junho efetuaram-se 216 atendimentos dos quais: 

•  79 de nacionalidade portuguesa 

•  137 de outras nacionalidades 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

No mês de julho efetuaram-se 436 atendimentos dos quais: 

• 143 de nacionalidade portuguesa 

• 293 de outras nacionalidades 
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No mês de agosto efetuaram-se 460 atendimentos dos quais: 

• 171 de nacionalidade portuguesa 

• 289 de outras nacionalidades 

 

 Visitas Guiadas/Acompanhamento 

• Realização de visita acompanhada ao MEPT, no dia 20 de maio ao Centro Social e Paroquial Meãs do 

Campo, a 90 crianças pertencentes ao pré-escolar, 1º e 2º ciclo. 

• Realização de visita acompanhada ao MEPT, no dia 2 de junho à EB1 Vila Nova de Monsarros do 

Agrupamento de Escolas de Anadia, a 32 crianças do 1º ciclo. 

• Realização de visita acompanhada ao MEPT, no dia 11 de junho, a 23 crianças pertencentes ao Grupo 

de Lobitos – Alcateia 43 de Oiã – Escuteiros. 

• Realização de visita acompanhada ao MEPT, no dia 22 de junho, a 33 crianças e adolescentes 

provenientes do Intercâmbio “Mar e Douro”. 

• Realização de visita acompanhada ao MEPT, no dia 8 de julho, a 42 crianças do ATL da associação de 

Pais das Escolas da Vila de Vagos. 

• Realização de visita acompanhada ao MEPT, no dia 12 de julho, a 20 adolescentes do Campo de 

Férias da Colónia de Férias de Manteigas. 

 

Atividades / Exposições 

• Preparação, montagem e divulgação da Exposição de Pintura “Momentos e Tintas” de Lopes Sousa; 

•  Preparação e divulgação do espaço “Atelier Troca-tintas” na Sala do Posto de Turismo do MEPT, este 

ano dedicado às comemorações dos 30 anos da Bandeira Azul. 

•  Preparação, montagem e divulgação da Exposição de Fotografia “Construir a Paisagem - O 

Povoamento Florestal da Costa entre Mira e Quiaios” em parceria com o Núcleo de Arquitetos da Região 

Centro; 

•  Preparação, montagem e divulgação da Exposição de Pintura “Levitações” de Teresa Vilar. 

 

Outros Assuntos: 

• Acolhimento de uma Estagiária oriunda da Universidade de Aveiro no âmbito do Curso de Turismo; 

• Preparação e participação na Animação de Época Balnear; 

• Preparação e participação nas Festas de S. Tomé; 

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

• Manutenção e elaboração de material promocional para percursos pedestres; 

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

alterações em material promocional. 

 

2.4. Biblioteca Municipal de Mira 

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

- Inscrição de 15 novos utentes/leitores na Biblioteca: 

Junho- 6 

Julho – 3 
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Agosto – 5 

Setembro (1 a 15) - 1 

- Atendimento e orientação aos utentes da Biblioteca que consultam e requisitam livros num total de 88 

formalizações de requisição de empréstimo, distribuídos do seguinte modo: 

Junho- 2 

Julho – 36 

Agosto – 27 

Setembro (1 a 15) - 13 

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

atividades, com especial ênfase, para: 

 - Reuniões do Grupo Concelhio da Rede; 

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

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

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

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

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

 Realizaram-se as seguintes sessões da Hora do Conto: 

– História “O Cuquedo” e “Todos no sofá” para crianças do concelho, em várias sessões; 

- “É tão injusto” para as crianças do ATL Mira do ensino pré-escolar; 

- Realização do  Encontr’arte IV, realizado para a comemoração do aniversário da Biblioteca, no dia 2 de julho, 

com as seguintes atividades: 

- Apresentação do livro “Grávida de quase nada”, de Rosa Maria Oliveira  

- Apresentação do livro “A verdade no amor” de Inês Maomet; 

- Sarau literário e musical, com a participação dos “Amigos das Palavras, Meias Palavras e Palavrinhas - Grupo 

de Promoção da Leitura da Biblioteca Municipal de Mira”; 

- Tertúlia ao Tempo de Camões - “Mudam-se os tempos…”.realizada no dia 10 de setembro, a partir das 21.30 

horas, com a participação de André Ferreira e os Seus Amigos, Grupo Bombarda e Amigos das Palavras, Meias 

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

- Sarau literário no Museu Etnográfico da Praia de Mira, inserido no programa “Noites do Museu”, no dia 5 de 

agosto, pelas 21.30 h, com a participação Amigos das Palavras, - Grupo de Promoção da Leitura da Biblioteca 

Municipal de Mira”; 

- Realização do musical “A Obra”, pela Escola de Música e Canto da Filarmónica dos Covões, Centro Cultural da 

Praia de Mira, no dia 31 de julho, pelas 21.30 h; 

- Preparação e apresentação de Exposições Bibliográficas temáticas, realizadas na Biblioteca Municipal: 

 - Agosto  – “Revistas de Portugal” 

  Exposição bibliográfica sobre a temática, “Vozes”. 

      - Setembro, – “Camões” 

  Exposição bibliográfica sobre a temática, “Dia do trabalhador”. 

- Seleção de obras e apoio na dinamização da Biblioteca de Praia, na Praia de Mira, de 13 de junho a 11 de 

setembro. 
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3. ÂMBITO DESPORTO 

 

3.1. Complexo Desportivo Municipal 

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

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

ocupação por Associações/Entidades/Particulares. 

 

3.1.1. Pavilhão Municipal de Desportos de Mira 

Atividades praticadas nos meses de junho, julho e agosto: 

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

horário útil das 8h30 às 18h00, conforme protocolo; 

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

• Atletismo, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha; 

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

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

Carapelhos; 

• Treinos de basquete pela CBM; 

• Realização do Torneio de futsal das Festas de S. Tomé de Mira; 

 

3.1.2. Piscina Municipal de Mira 

Utilizadores nos meses de junho, julho e agosto, nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016: 

 

junho 

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

2016 

778 562 -- 20 263 1.623 

2015 

1.059 497 23 -- 213 1.795 

2014 

905 297 0 131 160 1.493 

2013 

1026 285 21 44 307 1.683 

2012 

941 452 -- 101 69 1.496 

2011 

1134 541 34 178 -- 1.887 
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julho 

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

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 e 2016 

 

3.1.3. Estádio Municipal de Mira 

Atividades praticadas nos meses de junho e julho: 

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

Mira, pela Associação Cultural e Recreativa de Seixo de Mira e por outras entidades privadas. 

 

Mapa de utilização diário: 

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

09h00 – 

13h00 
Escola Secundária Dr.ª M.ª Cândida 

Jogos oficiais 

Infantis AA16 e 

Benjamins AA 

22 

 

14h00 – 

18h00 Jogos oficiais 

Veteranos  

Ala Arriba 16 

Seniores 

Touring 

24 
18h30 – 

20h30 

Infantis 

AA16 
 

Traquinas e 

Petizes AA 30 

Infantis 16 

Benjamins 

22 

Séniores 

ACRSM  

20h30 – 

22h30 
  

Veteranos AA 

16 
   

N.º ut. 

diários: 
16  46 22 25 54 44 

Total n.º utlz semanal: 217 

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

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

Total n.º utlz semanal, época de 2011/202 306 
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3.2. Desporto: Atividades organizadas pelos serviços municipais e por entidades várias, mas que contaram com 

apoio logístico/financeiro/material do municipio de mira:  

• XII Jornadas de Natação da Piscina Municipal de Mira: realizaram-se no dia 18 de junho, na Piscina 

Municipal de Mira, das 15h às 19h, com a participação de cerca de 100 alunos da escola de natação, 

em cooperação com professores, vigilantes e colaboradores; 

• Festa de Encerramento da Piscina Municipal de Mira: realizada no dia 2 de julho, dedicada aos jogos 

aquáticos e à hidroginástica, com a participação de cerca de 100 utentes assíduos da Piscina Municipal; 

• Open Day: realizado na piscina municipal, no dia 9 de julho, das 9h às 13 e das 16h às 19h. 

• COLCAL Voleibol de Praia: treinos de voleibol na área desportiva do areal da Praia de Mira, de 19 de julho 

até ao final do mês de agosto, organizado pelo Grupo de Voleibol do Colégio de Calvão, administrado pelo 

Prof. Márcio França; 

• Onda de Verão 2014: 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 

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; 

• Secret Surf Fest: realizado nos dias 15, 16 e 17 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; 

• Torneio Mira Volei: realizou-se nos dias 23 e 24 de julho, integrado nas festas do concelho, o torneio de 

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

 

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

com apoio logístico/financeiro/material dos serviços municipais: 

• Concentração Mini Peças: realizado no dia 5 de junho com concentração e beberete nas instalações da 

minipeças; passeio pela zona de mira e almoço convívio durante a tarde, sendo as inscrições gratuitas. 

• 8º Grande Prémio de Atletismo da Praia de Mira e VIII Caminhada: realizado pela secção de atletismo do 

Centro Cultural da Praia de Mira, em parceria com a Câmara Municipal, patrocinadores e colaboração de 

algumas identidades, tais como, os Bombeiros Voluntários de Mira, os Agrupamentos de Escuteiros do 

Seixo e de Mira, Junta Freguesia da Praia de Mira, entre outas, no dia 10 de junho, pelas ruas da Vila da 

Praia de Mira. Simultaneamente realizou-se uma Caminhada, aberta a todos os participantes e em prol da 

Obra do Frei Gil, com a oferta de bens alimentares e de higiene pessoal. Em prova estiveram os seguintes 

escalões: Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, juniores, Seniores e Veteranos de ambos os sexos; 

• Masterclass de saxofone: organização da União de Músicos de Mira, secção da Allegr’ARTE, nas 

Instalações Mira Center, a partir das 9h30, nos dias 11 e 12 de junho, com a participação de Rita Pereira. 

• Comemoração dos 30 anos da Comissão de Melhoramentos da Barra de Mira: realizado no dia 18 de 

junho, durante a tarde, com atuação do grupo de fitness da Barra de Mira, assinatura de protocolo do 

Jardim Escola, inauguração da churrasqueira comunitária e chafariz e a atuação do Grupo Folclórico 

“Poço da Cruz”. 

• Encontro Regional de Avançados de karaté: organizado pela secção de karaté do Clube Domus Nostra, 

nos dias 1, 2 e 3 de julho, no Pavilhão Municipal de Desportos de Mira. 
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• I MIRATONA do Concelho de Mira: realizado a 2 de julho, com organização do São Bento Futebol Clube, 

apadrinhado pelo atleta Licínio Pimentel, com partida dos atletas do Parque Varandas de São Bento, 

passando por várias localidades do Concelho, almoço convívio e sorteio dos prémios. 

• Arraial Gandarez a bombar com os bombeiros: organizado pelos Bombeiros Voluntários de Mira, realizado 

no dia 2 de julho, no Largo da Piscina Municipal em frente aos bombeiros, com animação com baile e 

zona de comes e bebes. 

• 3º Encontro de Bandas Filarmónicas: realizado nos dias 2 e 3 de julho, no Jardim de Mira e no palco da 

Barrinha na Praia de Mira, com organização da Filarmónica Ressurreição de Mira e com a participação, no 

dia 2 da Banda de Música de Zamora – Espanha e no dia 3 de julho com a Banda Espanhola, a banda de 

música de Carlão – Vila Real e da Filarmónica Ressurreição de Mira. 

• 1º Convívio de Pesca: organizado pelo Casalense Futebol Clube, no Largo do Casal de São Tomé, no 

domingo dia 3 de julho; 

• Audição Final de Ano: realizado no dia 8 de julho, na Casa do Povo de Mira, pela Academia de Artes da 

União de Músicos de Mira, com a participação de todos os alunos da academia, na área da música, dança 

e espetáculo. 

• Recordar o Moliceiro: fim de semana cultural no Seixo de Mira, realizado nos dias 8, 9, e 10 de julho com 

arraial popular, festa das sopas, participação da marcha do Seixo e sarau cultural, organização conjunta 

entre a Junta de Freguesia do Seixo de Mira, Agrupamento de Escuteiros do Seixo e Associação Cultural e 

Recreativa de Seixo de Mira. 

• Festigândara – XXXVI Festival de Folclore da Região da Gândara: realizado no dia 9 de julho, no Jardim 

Municipal, com organização do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Mira, com a participação de 4 

grupos: Rancho Folclórico de S. Pedro da Raimonda – Paços de Ferreira, R. F. E. “Moleirinhas” de 

Casconha – Cernache, Folklore Dance Ensemble “Kwazulu – África do Sul e Song and Dance Ensemble 

“Wisla” Polónia; 

• Taça de Portugal Remo: organizado pelo Clube Náutico da Praia de Mira em parceria com a Federação 

Portuguesa de remo, no dia 16 de julho. 

• 1º Trail Running Dunas de Mira – Intermarché: realizado a 23 de julho, concentração no Jardim Municipal, 

as provas foram trail longo, 30 km, trail curto, 14 km e caminhada, 7 km, e a organização foi d aparte da 

Associação Socio Cultural da Valeirinha. 

• Treinos de Stockcar e Motocross: realizados nos dias 24 de julho e 6, 7 e 28 de agosto, no Crossódromo 

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

• Absolutamente fabulosos: comédia hilariante realizada no dia 5 de agosto, no Centro Cultural de Praia de 

Mira, organizado pelo Centro Cultural. 

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

Portomar, realizado no dia 20 de agosto, com receção aos grupos no Museu do Território da Gândara, 

jantar, desfile e festival com a presença de 2 grupos folclóricos, Rancho Folclórico da Assoc. Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro – Baião e Rancho Folclórico de Seia. 

• 5º Passeio de Motas Antigas em Portomar: realizado no dia 21 de agosto, inserido nas festas em honra 

à N.ª Sr.ª do Carmo de Portomar, com a participação de 150 motas, organização da Secção Nostramotor 

do Clube Domus Nostra; 

• Sons do Cartaxo: organização da AAMARG, realizado no dia 11 de setembro, pelas 17h30, com a 

participação de João Gentil e Marcos Press. 
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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. 

 

4.2. Parque de Campismo Municipal - Praia de Mira 

 

A referenciar neste relatório o funcionamento do Parque Municipal de Campismo, na Praia de Mira, aberto ao 

público durante os 7 dias da semana, com oferta de serviços de unidades de alojamento local, campismo e 

caravanismo, sendo que neste período de Verão, de 15 de junho, julho, agosto e até 15 de setembro, houve 

ocupação completa dos bungalow´s. 

 

 

 

 

DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL, PLANEAMENTO, 
ORDENAMENTO E AMBIENTE 
 

PROTEÇÃO CIVIL 

• Vigilância no âmbito do dispositivo de fogos florestais 2016; 

• Apoio ao combate em focos de incêndio registados no município de Mira; 

• Acompanhamento e fiscalização no lançamento de fogo de artificio em diversas festividades do 

concelho; 

• Acompanhamento da rodagem das areias na Praia de Mira; 

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

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

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

• Coordenação de segurança nos eventos realizados no município; 

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

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

• Faixa de gestão de combustíveis ao longo da pista ciclo pedonal e outras áreas (envolvente da 

barrinha, parques de merendas, lagoa de Mira); 

• Captura de animais errantes na via pública; 

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

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

• Emissão de pareceres a eventos e outras atividades. 
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PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E SISTEMAS INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

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

predial; 

• Atualização cadastral; 

• Emissão de 25 números de polícia mediante os pedidos de requerente; 

• Informação de 17 números de polícia em processos de obras; 

• Informação de 11 certidões; 

• Informação de 2 processos da Fiscalização; 

• Informação de 2 pedidos de estacionamentos para cargas e descargas na Freguesia da Praia de 

Mira; 

• Reunião no âmbito do Projeto SAMA e preparação de informação geográfica; 

• Identificação dos proprietários dos prédios do levantamento realizado pelos GIPs, através da base 

de dados do cadastro;  

• Atualização de bases de dados dos números de polícia; 

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

• Procedimento para atribuição de novo topónimo na Freguesia de Mira e Freguesia da Praia de Mira; 

• Elaboração do Mapa da Hasta Pública da venda ambulante na Praia de Mira; 

• Elaboração dos mapas para a prova de atletismo da Associação Cultural e Recreativa da Valeirinha; 

• Reunião no âmbito do Projeto SAMA e preparação de informação geográfica; 

• Identificação dos proprietários dos prédios do levantamento realizado pelos GIPs, através da base 

de dados do cadastro;  

• Elaboração de mapas com a localização dos arruamentos para pavimentação, para a DOM; 

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

• Leitura e correção do Relatório de Execução no âmbito da Revisão do PDM; 

• Ajuda no preenchimento de dados das Zonas Industriais para CIMBM; 

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

• Reformulação de alguns elementos da proposta de alteração do Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Mira, de acordo com informação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro no âmbito do pedido da Conferência Procedimental; 

• Preparação do Relatório ambiental da proposta de alteração do PPZIM; 

• Elaboração de Informações relativamente ao ordenamento/zonamento de projetos a sujeitar a 

candidaturas e de plantas do cadastro, para o Gabinete de Apoio ao Presidente. 
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AMBIENTE                                                                                                                    

• Realização de Atividades de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul; 

• Regularização dos indicadores da qualidade dos serviços de água, saneamento e resíduos submetidos 

à Entidade Reguladora – ERSAR; 

• Acompanhamento das análises laboratoriais do Programa de Controlo da Qualidade da Água, 

aprovado pelo ERSAR para 2016; 

• Realização do Programa de Controlo da Qualidade da Água 2017 para submeter à aprovação do 

ERSAR; 

• Realização de percursos guiados às Estação da Biodiversidade da Barrinha e Biospot da Lagoa; 

• Desenvolvimento de conteúdos informativos e promocionais para percursos pedestres de Mira, 

resíduos e água de consumo humano;  

• Esclarecimento aos munícipes; colaboração com entidades; emissão de pareceres e participação em 

reuniões técnicas. 

 

DEFESA DA FLORESTA 

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

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

equipamentos; 

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

outros Munícipes, assim como notificação de proprietários tendo por base a Operação Ignição Zero da 

GNR. Foram notificados, entre as duas ações 218 proprietários, 123 na freguesia de Mira, 23 na 

freguesia dos Carapelhos, 30 na freguesia do Seixo e 42 na freguesia da Praia de Mira. O alerta é 

realizado após informação de proprietário confinante. 

• Formação no âmbito da Distribuição, Comercialização, Aplicação produtos fitofarmacêuticos, de forma 

a permitir ao Município a existência de um técnico acreditado para armazenamento e aplicação de 

produtos fitofármacos. 

•  Elaboração do relatório semestral da equipa de sapadores e inserção de dados na plataforma do 

SGIF. No ultimo semestre foram intervencionados 22 hectares de faixas de rede secundaria de gestão 

de combustíveis (aglomerado MiraVillas e Miraoasis), 5 hectares de mosaicos (Terrenos municipais) e 

manutenção de dois pontos de agua no limite Sul do Concelho. Foram destinados 10 dias de 

sensibilização (dia da arvore) e 2 dias de formação (Comunicações radio). 

• Mediante aprovação do relatório semestral foi elaborado e enviado ao ICNF o pedido de pagamento 

da 2 tranche dos sapadores florestais no valor de 12.500 euros. 

• Registo semanal das ocorrências na plataforma do SGIF. Durante os meses em causa, foram 

registadas 6 ocorrências perfazendo uma área ardida total inferior a 1 hectare. 
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• Procedimentos de hasta publica. Foi realizado um levantamento de árvores em perigo na Videira 

Norte com o intuito de redução da densidade arbórea e dos resíduos florestais de forma a prevenir os 

incêndios florestais. O material lenhoso foi adjudicado em hasta publica. Foi realizado nos meses de 

julho, agosto o corte do material lenhoso, encontrando -se desde setembro a ação de remoção dos 

resíduos lenhosos. 

• Acompanhamento e auxilio na elaboração de relatórios da escola, de 3 estagiarias afetas gabinete 

florestal em estagio curricular. 

 

ESPAÇOS VERDES, RUÍDO E RECURSOS NATURAIS 

• Arranjo da área envolvente à rotunda da Praia de Mira; 

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

• Limpeza/apoio dos recintos de festas de todo o concelho; 

• Arranjo dos canteiros de flores no jardim do Visconde; 

• Manutenção dos canteiros da vala das lavadeiras 

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

• Manutenção da rotunda do Lago Real; 

• Continuação de colocação de relva e sistema de rega no separador central da Praia de Mira; 

• Limpeza e corte de ervas na calçada - Valeirinha, Leitões, Carromeu, Arneiro, Portomar, Presa, Casal 

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

Lentisqueira, Leitões, Cavadas, Corjeira, Centro de Saúde de Mira e Ermida; 

• Manutenção e limpeza do cemitério de Mira; 

• Manutenção de sistemas de rega; 

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

• Limpeza e/ou cortes de relva nas vias públicas, rotundas, passeios, largos e jardins públicos (Mira 

jardim do Visconde, Piscina, estádio Municipal, Escola da Música, Museu, Creche e Igreja. Jardim do 

Columbódromo, Portomar, Valeirinha, Areal, Leitões, Lentisqueira, Cavadas, Corujeira, Ermida, 

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

de Mira); 

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

• Limpeza dos baldes e papeleiras em Mira; 

• Manutenção dos equipamentos; 

• Limpeza do largo da Feira em Portomar; 

• Recolha de ferralha em todo o concelho. 
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TRÂNSITO 

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

• Sinalização e reparação de emergência. 

 

 

SERVIÇO DE VETERINÁRIO MUNICIPAL 

• Atendimento ao público no gabinete veterinário; 

• Realização de 1 castração de um macho, para adoção, no consultório Veterinário Municipal; 

• Campanha de vacinação antirrábica, vacinação de 68 canídeos e identificação eletrónica de 25 

canídeos; 

• Introdução de 56 registos de identificação animal na plataforma SICAFE; 

• Inspeção bissemanal ao Mercado Municipal;  

• 6 Vistorias às feiras de Portomar e Mira; 

• Captura de canídeos errantes 7 adulto; 

• 32 Deslocações ao “Abrigo do Carinho” para vacinação, identificação eletrónica e realização de 

exames clínicos; 

• Recolha e encaminhamento de 3 cadáveres (cães) na via pública; 

• Assistência a 2 animais traumatizados na via pública; 

• Solicitação para avaliação de situação de intranquilidade provocada por canídeos (Portomar, Mira, 

Carromeu, Carapelhos e Lagoa, Miróasis, Parque de Campismo Municipal); 

• Vistoria conjunta às Festas da Corujeira, S. Tomé e Portomar; 

• Vistoria a um circo; 

• Vistoria a um Centro de Atendimento Médico Veterinário;  

• Colocação em sequestro de dois canídeos; 
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UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 

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

desenvolvida pela Unidade de Gestão Urbanística (UGU) no período que decorre entre 14.06.2016 e 

02.09.2016. 

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

Obras), naquele período foram apresentados: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pedidos de emissão de alvará de loteamento -------------------------------- 

- Pedidos de averbamento (artº 9º do RJUE) --------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

- Requerimentos de pedidos diversos ------------------------------------------ 
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---Foram emitidos os seguintes alvarás: 

- Construção de habitação e muro ---------------------------------------------- 

- Construção de habitação e anexo de apoio ---------------------------------- 

- Construção nova de habitação ------------------------------------------------ 

- Ampliação/alteração de habitação -------------------------------------------- 

- Construção de arrumos agrícolas --------------------------------------------- 

- Construção de anexos de apoio á habitação --------------------------------- 

- Ampliação de indústria -------------------------------------------------------- 

- Ampliação de habitação e comércio/serviços ------------------------------- 

- Construção de muros de vedação --------------------------------------------- 

- Construção nova de habitação e arrumo agrícola -------------------------- 

- Ampliação de instalação pecuária -------------------------------------------- 

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

- Ampliação comércio/serviços ------------------------------------------------- 

- Ampliação/alteração empreendimentos turísticos -------------------------- 

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

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

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

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

- Alvarás de demolição ---------------------------------------------------------- 

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

--- Foram emitidas as seguintes comunicações prévias: 

- Infraestruturas de telecomunicações ----------------------------------------- 

- Ampliação de anexo -- --------------------------------------------------------- 

- Construção de habitação ------------------------------------------------------- 

- Construção de muro ------------------------------------------------------------ 

- Alteração de habitação --------------------------------------------------------- 

--- Foram feitas: 

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

- Participações e reclamações por munícipes --------------------------------- 
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No que respeita às receitas atingidas com os procedimentos desenvolvidos pela UGU, informamos que 

neste período foram emitidas 855 guias de receita no valor total de 21.920,56 €. De salientar que nesta 

receita está incluída alguma faturação de água, uma vez que todos os serviços passaram a receber faturas 

referentes a abastecimento de água. 

Mira, 22 de Setembro de 2016 

O Presidente da Câmara 

 
Raul Almeida, Dr. 
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