1 - ÓRGÃOS DA AUTARQUIA
Aos responsáveis dos gabinetes de apoio pessoal dos presidentes de câmara cabe dirigir e coordenar os
respetivos gabinetes e estabelecer a ligação com os serviços deles dependentes, com os gabinetes dos
restantes eleitos autárquicos municipais, com os órgãos municipais e demais unidades orgânicas, com outras
entidades públicas e privadas (com as devidas adaptações, cfr. artigo 5.º, n.º 1, do DL n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, aplicável ex vi do artigo 74.º, n.º 6, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro).
Com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que, entre outros aspetos, veio estabelecer um novo regime
jurídico das autarquias locais, relativamente ao apoio aos membros da câmara municipal, no artigo 42.º do
Anexo I desse diploma, o presidente da câmara municipal, nos municípios com um número de eleitores igual
ou inferior a 50.000, passa a poder constituir um gabinete de apoio à presidência com um chefe do gabinete e
um adjunto ou secretário, e também um gabinete de apoio ao conjunto dos vereadores que exerçam funções a
tempo inteiro ou a meio tempo, denominado gabinete de apoio à vereação. O mesmo diploma prevê também
que o gabinete de apoio à presidência possa ser constituído por mais um adjunto ou secretário, desde que não
haja lugar à nomeação do chefe de gabinete.
Neste contexto, a Presidente da Câmara Municipal de Mirandela constituiu um Gabinete de Apoio à
Presidência (GAP) com um Adjunto e uma Secretária, nomeados em 7 de Novembro de 2017 e um Gabinete
de Apoio à Vereação (GAV), com duas Secretárias, uma nomeada em 23 de Novembro de 2017 e outra a 16
de março de 2018.
Assim, durante o ano de 2019, os elementos destes dois Gabinetes de Apoio, além do apoio político e
técnico, que constituem as suas atribuições e competências genéricas legalmente previstas e superiormente
determinadas através dos respetivos despachos de nomeação, assumiram, junto da Presidência e da Vereação
em permanência, as funções e tarefas que a seguir melhor se descrevem.

1.1 - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
Garantindo a gestão corrente e diária do Gabinete de Apoio à Presidência e a cooperação com todas as
unidades orgânicas da Câmara Municipal, com especial atenção para os Gabinetes e Serviços diretamente
dependentes da Presidente, foram desenvolvidas as seguintes atividades específicas:
• Representação da Presidente da Câmara em atos, cerimónias, reuniões e outras iniciativas sempre que tal
foi superiormente determinado;
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• Atendimento público, nos casos em que a Presidente da Câmara Municipal assim o determinou
expressamente, tendo a Secretária apoiado a concretização da Agenda da Presidente, sobretudo na
marcação de reuniões e nos contactos telefónicos;
• Estabelecimento de todos os contactos pessoais, telefónicos e informáticos determinados pela Presidente
para resolução ou esclarecimento de situações ou para instruir os procedimentos, designadamente os de
preparação e execução, necessários à tomada de decisão por parte da presidência.
• Elaboração da Informação Escrita da Presidente para apreciação, em cada sessão ordinária da Assembleia
Municipal, solicitando e compilando os elementos necessários junto dos diferentes serviços do município;
• Coordenação da elaboração das respostas, às questões levantadas em reunião do Executivo, aos titulares
do direito de oposição, bem como aos pedidos de esclarecimentos por parte de alguns membros da
Assembleia Municipal, apresentados através da Mesa da mesma;
• Apoio aos Conselhos e Comissões Municipais, especialmente nos casos em que o Adjunto tem
responsabilidades de representante substituto da Presidente da Câmara – Conselho Geral da Escola
Profissional de Agricultura de Carvalhais, Comissão Municipal de Defesa da Floresta, Conselho
Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal e Conselho Municipal de Segurança – tendo ainda
coordenado os trabalhos preparatórios para criação do Conselho Municipal de Agricultura,
nomeadamente na redação do Projeto de Regulamento;
• Coordenar e assegurar a elaboração dos diferentes Relatórios Anuais da competência da Presidente da
Câmara;
• Estudo e elaboração de propostas, no sentido da melhoria da capacidade de resposta do Município na
realização das suas atividades e competências;
• Apoio ao Executivo na elaboração de pareceres, protocolos, informações e outros documentos
estratégicos de âmbito local, regional e nacional, destacando a participação na preparação das Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 2020;
•

Coordenar e assegurar os Serviços de Protocolo do Município nas iniciativas promovidas pela Câmara
Municipal e pela Assembleia Municipal;

• Arquivo e guarda dos Protocolos celebrados entre o Município e diversas entidades;
• Gestão do Fundo de Maneio da Presidente da Câmara Municipal de Mirandela;
• Administrar e gerir o pessoal afeto ao Gabinete, nomeadamente autorizando férias, mediante os respetivos
mapas e requerimentos dos trabalhadores do Gabinete, bem como controlar a assiduidade.
Como informação complementar apresenta-se a Participação em Instituições de Âmbito Comunitário,
Nacional ou Regional, dos membros do Executivo e dos Gabinetes de Apoio.
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Participação em Instituições de Âmbito Comunitário, Nacional ou Regional
Representante
Municipal

Representante(s)
Municipal(ais)
Substituto(s)

Turismo do Porto e Norte de Portugal

Júlia Rodrigues

Vera Preto

Agência de Energia de Trás-os-Montes

Júlia Rodrigues

José Cunha

Fundação Museu do Douro

Júlia Rodrigues

Fátima Fontoura

Júlia Rodrigues

José Cunha

Júlia Rodrigues

José Cunha

Resíduos do Nordeste, E.I.M.

Júlia Rodrigues

José Cunha

DESTEQUE – Associação para o Desenvolvimento da
Terra Quente

Júlia Rodrigues

José Cunha

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

Júlia Rodrigues

Vera Preto

Rede Ecocitras

Júlia Rodrigues

José Cunha

Agência de Desenvolvimento Económico da Rota do
Azeite de Trás-os-Montes

Júlia Rodrigues

Vera Preto

Assembleia Distrital de Bragança

Júlia Rodrigues

José Cunha

Águas do Norte

Júlia Rodrigues

José Cunha

CIM-TTM

Júlia Rodrigues

José Cunha

Conselho Regional do Norte

Júlia Rodrigues

José Cunha

ADVT - Agência de Desenvolvimento Regional Vale do
Tua

Júlia Rodrigues

José Cunha

Legislação

Representantes

Estatutos

Júlia Rodrigues
Vera Preto
José Cunha
Agostinho Beça
Sónia Mota

Instituições

AMTQT – Associação de Municípios da Terra Quente
Transmontana
AMTMAD – Associação de Municípios de Trás-os-Montes
e Alto Douro

Instituições

MIRCOM – Mirandela Comercial

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela

Conselho Geral da Escola Profissional de Carvalhais

Decreto-Lei n.º
75/2008,
de 22 de Abril, na sua
atual redação
Decreto-Lei n.º
75/2008,
de 22 de Abril, na sua
atual redação

ARTEMIR – Associação do Ensino Profissional Artístico

Estatutos

Associação de Artes da Terra Quente

Estatutos

PG.02_PROC.07_IMP.05

Júlia Rodrigues
Orlando Pires
Vera Preto
Júlia Rodrigues
Agostinho Beça
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Orlando Pires
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Portaria n.º 1191/97, de
21 de novembro

Júlia Rodrigues
Orlando Pires

AIN- Agro Industrial do Cachão, EIM, SA.

Estatutos

Júlia Rodrigues

Metropolitano Ligeiro de Mirandela

Estatutos

Júlia Rodrigues
Paulo Magalhães

HTQ – Hospital Terra Quente, SA.

Estatutos

Júlia Rodrigues
Vera Preto

CACE - IEFP

Instituições

Legislação

Representante
Municipal

Representante
Municipal
Substituto

Outras
Presenças do
Município

Comissão Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios

Decreto-Lei n.º 17/2009,
de 22 de janeiro

Júlia Rodrigues

Agostinho Beça

Maria Gouveia

Júlia Rodrigues

Orlando Pires

Manuela
Teixeira

Orlando Pires

Vera Preto

-----

Júlia Rodrigues

Agostinho Beça

Sónia Gonçalves

Júlia Rodrigues

Agostinho Beça

Orlando Pires

Júlia Rodrigues

Orlando Pires

Vera Preto

CLASMIR – Conselho Local
de Ação Social de Mirandela
CPCJ – Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens em
Perigo
Conselho Cinegético e da
Conservação da Fauna
Municipal
Conselho Municipal de
Segurança de Mirandela
Conselho Municipal de
Educação

Resolução do Conselho
de Ministros n.º 197/97,
18 de novembro
Lei n.º 147/99, de 1 de
setembro, na sua atual
redação
Decreto-Lei n.º
202/2004, de 18 de
agosto, na sua atual
redação
Lei n.º 33/98, de 18 de
julho, na sua atual
redação
Decreto-Lei n.º 7/2003,
de 15 de janeiro, na sua
atual redação

Conselho Municipal do
Desporto

Regulamento

Júlia Rodrigues

Orlando Pires

Vera Preto

Conselho Municipal de
Juventude

Lei n.º 8/2009, de 18 de
fevereiro, na sua atual
redação

Júlia Rodrigues

Orlando Pires

Vera Preto

1.1.1 - Setor de Apoio aos Órgãos Municipais
Integrado no GAP, o Setor de Apoio aos Órgãos Municipais contou, até ao mês de abril, com a colaboração
de duas Assistentes Técnicas e uma colaboradora através da Medida “Contrato Emprego Inserção - CEI”.
Em junho, deu-se a saída da Assistente Técnica para outro serviço, ficando apenas uma Assistente Técnica e
houve entrada de uma profissional em Transcrição de Áudio e de Apoio Administrativo ao Setor de Apoio
aos Órgãos Municipais em contrato de avença.
Apoiou o Órgão Executivo, na elaboração de todo o expediente, na execução das Ordens do Dia para as
Reuniões, na audição e transcrição das atas e respetiva distribuição; efetuou todos os registos necessários
para a consulta de deliberações, registou todos os subsídios atribuídos em Reunião de Câmara, realizou o
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arquivo de toda a documentação, elaborou editais para conhecimento público e executou todas as tarefas
administrativas de caráter geral superiormente solicitadas.
Desempenhou todas as atividades inerentes aos Órgãos Autárquicos, “Câmara Municipal e Assembleia
Municipal”.
O Órgão Executivo reuniu 29 vezes, em 26 Reuniões Ordinárias e 3 Reuniões Extraordinárias tendo
resultado em 207 deliberações tomadas.
Relativamente ao Órgão Deliberativo, efetuou todo o expediente necessário ao seu funcionamento,
nomeadamente a elaboração das Atas, Convocatórias, Ordens do Dia, Afixação de Editais para
conhecimento público, da realização das Sessões da Assembleia Municipal, bem como das deliberações aí
tomadas.
Foi prestado apoio aos Membros da Assembleia Municipal, em colaboração com a Mesa da Assembleia
Municipal, nos assuntos a tratar nas respetivas Sessões para um melhor desempenho na sua função
deliberativa.
Foi feito também todo o arquivo documental inerente a este Órgão Deliberativo.
No ano de 2019, a Assembleia Municipal reuniu em cinco Sessões Ordinárias e três Sessões Extraordinárias,
tendo havido 57 deliberações às propostas apresentadas pelo Executivo Municipal e Assembleia Municipal.
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1.2 - GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO
O Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) é constituído por duas secretárias e, no decorrer do ano de 2019,
prestou aos vereadores o apoio político e técnico que lhe foi superiormente determinado, com especial
atenção para as Unidades Orgânicas da Divisão de Administração Geral e da Ação Social/Rede Social.
O GAV cooperou de forma ativa e presente com todas as divisões e demais unidades orgânicas da Câmara
Municipal, tendo estudado e elaborado propostas que apontem melhorias na capacidade de resposta do
Município quanto à realização das suas atividades e competências, prestando apoio ao Executivo na
elaboração de pareceres, protocolos, regulamentos, informações e outros documentos estratégicos e de
funcionamento, bem como emissão de pareceres relacionados com o trabalho exclusivo dos trabalhadores do
Município, entre outros solicitados.
Em particular, foi prestado o apoio solicitado aos Gabinetes de Comunicação, de Apoio às Juntas de
Freguesia e Técnico Florestal, aos Serviços de Desporto e Juventude, de Ação Social, de Património
Cultural, de Turismo e de Eventos e às Subunidades Orgânicas de Contratação Pública e de Recursos
Humanos, sempre que requerido pelos Vereadores, pela Presidente, pelos Chefes de Divisão, ou pelos
colegas dos referenciados serviços.
Assim, o GAV esteve ainda presente na elaboração de procedimentos de ajustes diretos e dos cadernos de
encargos respetivos, mais concretamente nos recursos humanos e no âmbito cultural, relativamente aos
passeios pedestres e feira da alheira de Mirandela, bem como no protocolo de alguns eventos.
Quanto aos Regulamentos com procedimento iniciado, foram elaborados os seguintes:
•

Regulamento da Habitação Social do Município de Mirandela;

•

Regulamento Municipal de Fiscalização de Urbanismo e Ordenamento do Território;

•

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de
Prestação de Serviços do Município de Mirandela.

O GAV apoiou ainda a organização de seminários, eventos e/ou visitas institucionais do município,
efetuando todos os contactos pessoais, telefónicos e informáticos encaminhados pelos Vereadores a tempo
inteiro para resolução ou esclarecimento de situações, ou para instrução de processos, organizando e
assegurando também o atendimento aos munícipes, nas áreas de intervenção de cada vereador, reunindo
previamente os elementos necessários
Por iniciativa deste Gabinete, foi proposta ao Executivo a mudança de instalações para criar um ambiente de
trabalho salutar aos colaboradores afetos ao departamento da Ação Social/Rede Social e efetuar os
atendimentos com melhores condições e confidencialidade.
Neste âmbito, o GAV desenvolveu as seguintes atividades específicas:
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•

Assinatura do protocolo com a Associação Dignitude - Rede Solidária do Medicamento - que veio
dar uma resposta mais eficiente e de acordo com a necessidade anual dos requerentes;

•

Coordenação na candidatura a projeto cofinanciado no âmbito de uma Nova Geração de Políticas de
Habitação – 1.º Direito - que veio aprovado a 100% para elaborarmos a Estratégia Municipal de
Habitação;

•

Criação do Gabinete de Inserção e Apoio à Vítima de Violência Doméstica (GIAVD);

•

Coordenação e implementação do Projeto “Panela Velha é que faz Comida Boa”;

•

Coordenação do Banco Local de Voluntariado que aposta na formação para voluntários e
Instituições/Associações e na promoção e valorização do papel do voluntário na sociedade;

•

Criação e implementação do “Voluntariado em Gestos Concretos” que envolve todo o tecido
empresarial para um território coeso, inclusivo e saudável;

•

Implementação e execução do Programa Todos Contam – Plano Nacional de Formação Financeira;

•

Acompanhamento da assinatura do protocolo com a Câmara do Porto “Aconchego” com o lema “
Casa para quem estuda, Companhia para quem precisa” projeto desenvolvido e implementado pelo
gabinete;

•

Implementação, desenvolvimento e acompanhamento de projetos, tais como o Balcão da Inclusão,
garantindo a implementação do protocolo estabelecido com o Instituto Nacional para a Reabilitação;

•

Dinamização e apoio no “Jantar Solidário” e nas “Campanhas de Angariação de Bens” da Rede
Social;

•

Formação no âmbito do direito do consumidor para apoio ao funcionamento do Centro de
Informação Autárquica ao Consumidor (CIAC), garantindo a implementação do protocolo
estabelecido com a Direcção-Geral do Consumidor;

•

Gestão e monitorização das reclamações e demais ocorrências que são referenciadas pelos munícipes
(anexo II);

•

Análise de propostas de entendimento jurídico, especificamente relacionado como término de
“contratos de concessão de espaços”, propondo soluções para entendimento e redigindo novos
documentos;

•

Cooperação para reformular e atualizar o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas do Município e colaboração com a equipa do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na
elaboração dos respetivos Relatórios de Acompanhamento;

•

Monitorização dos indicadores de gestão e implementação das ações para tratamento de riscos e
oportunidades de melhoria e atualização da estrutura documental do SGQ.
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1.3 - GABINETE DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA
Este Gabinete, criado para apoiar as Juntas de Freguesia do Concelho nas diferentes áreas das suas
competências, articulando e fazendo circular toda a informação entre os Presidentes de Junta e o Executivo
da Câmara Municipal, bem como com os vários departamentos da mesma, contou com a coordenação da
Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência e com a colaboração de dois técnicos superiores, para as
atividades de Educação Física e Música.
Em termos gerais foram desenvolvidas as seguintes atividades:
• Organização dos Cantares dos Reis das Freguesias, com a participação de grande número de grupos de
cantares das aldeias do concelho, a tradição do Dia de Reis manteve-se e o Auditório Municipal encheuse de público para ouvirem cantar os Reis e Hino das nossas Freguesias.

• O projeto de Atividade Física Sénior retomou em Janeiro de 2019, com mais um professor disponível
para todas as freguesias do concelho de Mirandela, que aderiram, levando à população mais idosa aulas
de ginástica. De recordar que a Câmara Municipal de Mirandela implementou este projeto para pessoas
com mais de 55 anos, em maio do ano 2018, aderindo como
primeiras freguesias, Mirandela, Frechas, Aguieiras, Lamas
de Orelhão, São Pedro Velho e Franco. Esta atividade veio
colmatar problemas relacionados com a resistência,
flexibilidade, coordenação e o equilíbrio. A estimulação
inclui ainda dois aspetos importantes: o lazer e o convívio
social. O projeto de Atividade Física Sénior abrangeu cerca
de 450 pessoas, intercalando as aulas de ginástica com as
aulas de hidroginástica na Piscina Municipal. Para assinalar o final de época das atividades físicas
seniores, a Câmara Municipal de Mirandela, através do Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia,
organizou um passeio à praia de Matosinhos e ao Oceanário Sea Life. Cerca de 250 mirandelenses,
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participantes da ginástica e hidroginástica sénior, rumaram
ao litoral, nos dias 22 e 24 de julho, para um dia diferente
no seu quotidiano. Do programa constou uma caminhada
pela praia, um piquenique no Parque da Cidade do Porto e
uma visita ao oceanário. Esta iniciativa teve como
principais objetivos proporcionar momentos de lazer e de
boa disposição, fomentando o convívio entre a população sénior de diversas freguesias.

• A Câmara Municipal de Mirandela oficializou, através de protocolo, no dia 15 de fevereiro de 2019, a
atribuição de 825 mil euros às Juntas de Freguesia do
concelho. A atribuição de 50 por cento do valor do
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) às 30 Juntas de
Freguesia é um exemplo concreto de promoção da
coesão territorial no concelho de Mirandela. O GAJF
providenciou toda a logística para a assinatura deste
Protocolo.
• Organização do Carnaval Trapalhão, em colaboração
das Juntas de Freguesia. O GAJF efetuou um
levantamento junto das Freguesias sobre as suas
tradições de Carnaval e, em conjunto com o Serviço de
Eventos, organizaram o Carnaval Trapalhão. Desta
forma foi possível trazer um desfile de tradições do
nosso Concelho, com um grande potencial esperando,
no futuro, uma adesão das Freguesias muito maior.
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• O GAJF colaborou com o Departamento da Saúde na ação de
Rastreio/Consulta de Diagnóstico Precoce do Cancro Oral, no
dia 16-03-2019, que decorreu no Centro de Saúde II.
• O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, foi assinalado na
Freguesia de Vale de Asnes. O GAJF, em conjunto com o
Serviço de Eventos, organizou uma visita guiada ao Património
da localidade de Vale de Asnes.
Colaboração na implementação do Projeto Balcão Móvel [projeto da Comunidade Intermunicipal Terras de
Trás-os-Montes (CI-TT)], tendo a Secretária do GAJF frequentado formação da AMA (Agência para a
Modernização Administrativa, I.P.) em conjunto com a equipa do Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM)
para operar com a viatura do Balcão Móvel e a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás os Montes. É
um programa inovador e de políticas de Envelhecimento Ativo, oferecendo um variadíssimo leque de
serviços na sua localidade à “porta de suas casas”. Iniciaram-se, no mês de Maio, os testes com a viatura do
Balcão Móvel, tendo sido percorrido todo o Concelho com o Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM) e o
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesias. Durante cerca de três semanas foram visitadas todas as aldeias
do Concelho, tendo sido efetuados testes de rede móvel e outras ações de caráter experimental, tendo em
vista aferir o funcionamento dos equipamento e familiarizar os técnicos do município com estas matérias.
Relativamente ao itinerário a desenvolver e/ou as rotas serão analisadas e discutidas com os presidentes de
Junta de Freguesia, recolhendo o interesse e auscultando a necessidades de assuntos a tratar, prevendo o
tempo de trabalho recomendado para cada localidade. No dia 05 de Agosto, iniciou o projeto da CIM e do
Município com o Balcão Móvel, percorrendo todas as Freguesias e algumas anexas, ainda em fase
experimental, pois o mês de Agosto é um mês atípico (as populações aumentam devido aos não residentes
em permanência) e é necessário ajustar os serviços à realidade de cada Freguesia.
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1.4 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
A comunicação municipal é uma área que tem vindo a ganhar importância nos municípios portugueses, e no
município de Mirandela não é exceção. Assente numa reestruturação da estratégia de comunicação, esta
componente está atribuída a uma entidade externa desde 20 junho de 2018, tendo sido assegurado por
colaboradores internos até essa data. No sentido de dar apoio a todos os serviços da Câmara Municipal mas
também resposta às solicitações externas por parte de várias entidades, instituições e associações locais,
foram desenvolvidos diversos projetos de criatividade e design e respetivo apoio na sua divulgação nos
meios de comunicação do município.
De salientar a cobertura jornalística e fotográfica das diferentes iniciativas organizadas e/ou apoiadas pela
Câmara Municipal, bem como de receções e sessões protocolares entre outras iniciativas promovidas por
outras entidades do concelho.
Ressalva-se a estreita articulação existente com os serviços de gráfica do Município.
Gestão do contacto do Município de Mirandela com os Órgãos de Comunicação Social (OCS)
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado

2017

2018

2019

Emissão de notas de imprensa

5

24

46

Organização de conferências de imprensa

0

5

7

Clipping regional e nacional

53

118

201

Newsletters e notícias
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado
Elaboração e divulgação de newsletters semanais
Notícias divulgadas

2017

2018

2019

52

52

52

≈364

396

403

Inserções nas redes sociais
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado

2017

2018

2019

Página oficial de Facebook (FB)

≈ 780

984

972

N.º total de Gostos FB

14369

16802

20587

Sem dados

49

86

Publicações Instagram (Posts + Stories)
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Divulgação de eventos e documentos informativos e promocionais e prestação de informações diversas,
através de correio eletrónico
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado
Convites eletrónicos
Divulgação de eventos e outras atividades por correio eletrónico
Execução e publicação do Boletim Municipal em formato papel (n.º de edições)

2017

2018

2019

9

47

39

≈ 179

28

51

1

0

0

1.4 - GABINETE JURÍDICO
Este gabinete é constituído por três juristas e presta esclarecimentos jurídicos, escritos e orais, a todos os
Serviços do Município, exerce as funções relativas às contraordenações e trânsito e tem ainda a seu cargo os
processos de contencioso.
No exercício dessas funções durante o ano de 2019 foram elaborados 324 pareceres/informações escritos,
relativos aos mais variados assuntos.
N.º de Pareceres
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1.5 – SERVIÇO DE VETERINÁRIA
O serviço de Veterinária desenvolveu esforços em várias vertentes relacionadas com a salubridade e higiene
pública.
Recursos Humanos afetos: 2 Técnicos Superiores

Controlo de Pragas
Definem-se como pragas urbanas as que afetam os núcleos urbanos perturbando as atividades que ali se
desenvolvem, o meio envolvente, podendo contribuir para a transmissão de doenças infectocontagiosas,
danificando ou perturbando o habitat e o bem-estar humano.
O controlo das pragas urbanas tem como finalidade a proteção da saúde e do bem-estar das populações e do
património.
Foram efetuadas ações, previamente calendarizadas, de controlo da população de ratos e baratas, quer na
rede de saneamento, quer à superfície.
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1. Intervenção calendarizada da desbaratização do saneamento do perímetro urbano:
•

A desbaratização foi efetuada através de dois métodos:
Pulverização de baixo volume,
Aplicação de gel, sempre que necessário

•

A desbaratização foi efetuada em 2 intervenções:
1º intervenção:
a) Foram abertas 3450 tampas de saneamento.
2º intervenção:
a) Foram abertas 2958 tampas de saneamento.

2. Intervenção calendarizada da desratização do saneamento do perímetro urbano:
•

A desratização foi efetuada através do método:
Aplicação de rodenticida na tampa de saneamento

3. Intervenção anual da desbaratização e desratização das cantinas da residência de estudantes
4. Intervenção anual da desbaratização e desratização da Piscina Municipal
5. Desratização instalações do aprovisionamento da Câmara Municipal
6. Desratização instalações do fomento da Câmara Municipal

Intervenções pontuais:
•

Desbaratização de Carvalhais, Vila Nova das Patas e Vilar de Ledra;

•

Desbaratização do Mercado Municipal

•

Desbaratização de Avantos;

•

Desbaratização de Torre de Dona Chama;

•

Desinsetização do Canil de São Salvador;

•

Desinsetização do Lugar Menina da Pomba (jantar dos amigos de Mirandela);

•

Desinsetização do Parque de Campismo;

•

Desinsetização do Parque de Infantil do Bairro do Pombal;

•

Desinsetização de Vale de Lobo;

•

Eliminação de Vespa Cabro da Câmara Municipal de Mirandela;

•

Eliminação de Vespa Cabro Av. Nossa Senhora do Amparo;

•

Desbaratização e desratização da Zona Industrial.
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Plano de Vigilância Vespa Velutina
Foram efetuadas 49 saídas, para verificar a existência de Vespa Velutina. Foram confirmados e destruídos 12
ninhos nos seguintes locais (em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil.
Os ninhos foram destruídos nos seguintes locais:
•

Abreiro

•

Valverde da Gestosa

•

Maravilha

•

Pai Torto

•

Cedainhos

•

Vale de Couço

•

Bronceda

•

Romeu

•

Mirandela (parque de estacionamento Pingo Doce, Av Nª Sª Amparo e Rua Vasco da Gama)

Atribuição de Voucher para Esterilização de Animais
Terminou a campanha de esterilização, tendo sido atribuídos 47 voucheres dos quais:
•

Gato macho: 1

•

Cão macho: 11

•

Gata: 3

•

Cadela: 32

Nesse sentido foi solicitado à DGAV um reembolso de 2.210,00€.

Captura de animais errantes
Tendo em atenção a legislação em vigor que refere que compete às câmaras municipais, atuando dentro das
suas atribuições nos domínios da defesa da saúde pública e do meio ambiente, proceder à captura dos cães e
gatos vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em quaisquer locais públicos, utilizando o método de
captura mais adequado a cada caso, a CMM procede à sua captura na via pública ou em quaisquer lugares
públicos, com acompanhamento por parte da PSP ou da GNR, caso seja na cidade ou aldeias respetivamente.
Para além das capturas efetuadas semanalmente, foram também recolhidos animais (canídeos e gatídeos), por
solicitação dos proprietários. Foram recolhidos 197 animais, sendo 188 capturados e 9 entregues pelo
proprietário.
Os animais capturados foram transportados para o Canil de São Salvador, onde ficaram alojados pelo prazo
estipulado por lei.
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Animais Capturados entre o total de animais capturados e animais entregues pelo
proprietário nos últimos três anos
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Animais Entregues

Sequestros preventivos
No âmbito da profilaxia sanitária da raiva, efetuam-se sequestros preventivos, durante o período de 15 dias,
de animais agressores e/ou agredidos, quer sejam vadios quer sejam animais com dono.
No caso de animais com dono deve ser apresentado ao médico veterinário municipal, o boletim sanitário,
registo e licença do animal, emitida pela respetiva Junta de Freguesia.
Foram efetuados dois sequestros preventivo, resultante da mordedura de canídeos.

Recolha de cadáveres de animais
Atividade que visa proceder à recolha e receção de cadáveres de animais que se encontrem visivelmente
abandonados em espaços públicos. Sempre que sejam encontrados ou for participada a existência de
cadáveres de animais na via pública, estes são recolhidos.
Todos os cadáveres de animais têm de ser encaminhados para uma incineradora.
Os cadáveres de pequenos animais, são encaminhados para a incineradora localizada no Canil Intermunicipal
da Terra Quente.
Os equídeos são transportados pelo SIRCA (Serviço de Identificação e Recolha de Cadáveres) e, depois,
encaminhados para uma incineradora de grandes animais.
Foram encaminhados para a incineradora do canil intermunicipal 135 cadáveres de pequenos animais, e
foram entregues ao SIRCA 1 cadáveres de equídeos.
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Estudo Comparativo entre o total de cadáveres recolhidos
nos últimos três anos
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Medidas de profilaxia médica
Realizou-se a vacinação anti-rábica e a introdução de microchips no concelho de Mirandela, tendo decorrido
de 01 de setembro a 30 setembro. Foram vacinados 333 canídeos e colocados 198 microchips.

Introdução dos dados do SICAFE
Todos os 198 microchips colocados, foram introduzidos na base de dados do SICAFE.

Direção e coordenação técnica do canil intermunicipal da terra quente
A direção e coordenação técnica do Centro de Recolha Oficial da Terra Quente decorreu durante, os meses
de abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro.
Foi também feita uma visita uma vez por mês, nos meses em que não ocorreu direção e coordenação técnica
do Centro de Recolha Oficial da Terra Quente.

Vistorias de salubridade/saúde pública
Após a receção da queixa por parte de um ou mais munícipes, a comissão de vistorias de saúde pública,
avalia e inspeciona as situações causadas de intranquilidade e riscos higio-sanitários, provocada por animais
de diferentes espécies.
Foram realizadas 2 vistorias.

Vistorias higio-sanitárias a talhos e peixarias
Durante o ano de 2019, foram realizadas vistorias higio-sanitárias trimestrais, a talhos e peixarias,
perfazendo um total de 47 vistorias. Para além do referido foi efetuada uma auditoria a cada estabelecimento.

Vistorias a cantinas escolares
No ano de 2019, foram vistoriadas trimestralmente as cantinas e cozinhas de IPSS:
•

Residência de estudantes

•

Escola Carvalhais
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•

Instituto Piaget

•

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (Mirandela e São Pedro Velho)

•

Centro Social e Paroquial de romeu

•

Lar de São Miguel

•

Escola do Convento

•

Escola Luciano Cordeiro

As vistorias consistem na verificação da correta implementação do HACCP. Foram efetuadas vistorias
trimestrais a ambas as cantinas, num total de 24 vistorias.

Atendimentos
Foram efetuados 165 atendimentos, de modo presencial e via telefone.

Centro de Acolhimentos/Canil São Salvador
Neste Centro de Acolhimento, encontram-se, até 31 de dezembro 2019, 146 canídeos adultos e 9 crias.

1.6 - SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
Ao Serviço Municipal de Proteção Civil, compete a coordenação do Gabinete Técnico Florestal e do Serviço
de Sistemas de Informação Geográfica, contando com 1 Coordenadora Municipal de Proteção Civil, 2
Técnica Superiores, 1 Assistente Técnico e 9 Assistentes Operacionais, os quais se empenharam na
concretização de todos os objetivos previamente estabelecidos.
Em matéria de Proteção Civil, desenvolvem-se atividades relacionadas com planeamento e operações;
prevenção e segurança; proteção e socorro; informação pública; e operacionalização de meios humanos e
materiais e de informação pública, nomeadamente:

Planeamento e operações
• Preparação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Mirandela, de 3ª geração;
• Elaboração de Planos de Coordenação de Eventos:
o

Plano de Coordenação para a Semana Académica de Mirandela 2019;

o

Plano de Coordenação para a Festa Africana;

o

Plano de Coordenação para o Mirandela Music Fest;

o

Plano de Coordenação para as Festas da Cidade e de Nossa Senhora do Amparo;

o

Plano de Coordenação para a Receção ao Caloiro 2019;

o

Plano de Coordenação para a Festa de Natal das Crianças;

o

Plano de Coordenação para a Passagem de Ano 2019-2020.
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• Planeamento da Rede Rodoviária de Proteção e Socorro;
• Reunião de Diretores de Aeródromo, com a Autoridade Nacional de Aviação Civil;
• Preparação de Regulamento de funcionamento e utilização do Aeródromo Municipal de Mirandela;
• Preparação de documentos para adjudicação de Torre de Controlo;
• Acompanhamento da visita do Comandante Nacional de Operações de Socorro ao Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Torre de Dona Chama;
• Cadastro de terrenos sujeitos ao risco de inundação (a sul
do Açude Ponte de Mirandela);
• Georreferenciação

de

pontes

para

adjudicação

do

diagnóstico do estado de conservação;
• Saídas de campo e georreferenciação de taludes em aparente situação de instabilidade para estudo de
medidas a adotar;
• Reunião com a Associação de Municípios sobre o projeto “Avaliação de riscos associados às alterações
climáticas e produção de cartografia intermunicipal”;
• Estabelecimento de colaboração com o Instituto Politécnico de Bragança respeitante à assessoria técnica
relacionada com pesquisa e prospeção de minerais;
• Reunião com o Conselho Municipal de Segurança;
• Elaboração de candidatura ao Aviso N.º Norte -14-2019-26 “Proteção Contra Riscos de Incêndios”, para
se reabilitar o antigo edifícios do quartel dos Bombeiros Voluntários de Mirandela para aí funcionar o
Centro Municipal de Proteção Civil;
• Participação na reunião de Coordenação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança.

Prevenção e segurança
• Exercícios de simulação:
o

Participação, enquanto observadores, em exercício de simulação no Hotel Dom Dinis, no dia 3 de
maio;

o

Participação, enquanto observadores, em exercício de simulação na aldeia de Passos, no dia 16 de
junho;

o

Participação, enquanto observadores, em exercício de simulação no Centro de Atividades
Ocupacionais da APPACDM de Mirandela, no dia 14 de novembro;
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o

Planeamento e condução do Exercício Público de
Sensibilização para o Risco Sísmico "A TERRA
TREME", na Escola Básica do Convento, no dia 15
de Novembro;

o

Participação, enquanto observadores, em exercício
de

simulação

na

NORDIAL

–

Centro

de

Hemodiálise, Lda, no dia 19 de Dezembro.
• Acompanhamento do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança em inspeção regular
efetuada no Hotel Dom Dinis e ao Lar de Idosos de Eivados;
• Reuniões com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança para se elaborarem as Medidas
de Autoproteção de Segurança Contra Incêndios em Edifícios;
• Reuniões com a Associação de Municípios para implementação
de Medidas de Autoproteção de Segurança Contra Incêndios em
Edifícios;
• Reuniões

de

preparação

da

implementação

de

sistema

automático de abertura/fecho das comportas do Açude Ponte de
Mirandela;
• Identificação das anomalias de segurança mecânicos e elétricos que o Açude Ponte de Mirandela
apresenta;
• Participação em reunião com a PSP sobre o Projeto “Noite Segura”;
• Reunião com a Infraestruturas de Portugal, IP;
• Notificação de proprietários de imóveis em estado de degradação ou ruína, para realizarem obras de
conservação e encaminhamento de situações para a Comissão de Vistorias de Segurança, Salubridade e
Arranjo Estético;
• Promoção da demolição de imóveis cujo estado de conservação colocava em risco pessoas, animais e
bens que se encontrassem na via pública;
• Realização de visitas diárias ao Aeródromo Municipal de Mirandela, com o intuito de se verificarem as
condições da pista, bem como das restantes estruturas e do equipamento de apoio;
• Preparação e encaminhamento de informações com vista à melhoria das condições de vida dos munícipes.
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Proteção e socorro
• Coordenação de equipas face à ocorrência de condições meteorológicas adversas – formação de gelo, com
a constituição de quatro equipas para distribuição de sal em rodovias e passeios;
• Constituição da Equipa de Intervenção Permanente da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Torre de Dona Chama;
• Criação do Centro de Meios Aéreos de Mirandela, tendo-se construído a placa e o caminho de rolagem,
instalou-se o depósito de combustível Jet-A1, alugaram-se 3 contentores, construíram-se as escadas e
instalaram-se as redes: elétrica, de internet e de água;
• Acompanhamento diário e resolução de situações de emergência de proteção civil;
• Gestão de emergência face ao aparecimento de milhares de peixes mortos junto ao açude de Eixes;
• Gestão de emergências face à passagem das tempestades Daniel, Elsa e Fabien.

Informação pública
• Envio de avisos à população, relacionados com condições meteorológicas adversas;
• Comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil, na vila de Torre de Dona Chama, com exercício de
simulação no âmbito do Programa “Pessoas Seguras”;

• Realização de ação de sensibilização sobre medidas de autoproteção, evacuação, primeira intervenção e
primeiros socorros para docentes e não docentes da Escola Básica do 1º Ciclo do Convento;
• Participação no projeto DEMOLA - Projeto educativo do Instituto Politécnico de Bragança;
• Realização de ações de sensibilização, no âmbito da identificação de cogumelos e utilização de
equipamentos para aquecimento, em colaboração com a GNR e as Juntas de Freguesia;
• Organização da Festa da Geografia 2019, apresentando-se a comunicação: “PDM de Mirandela Movimentos de vertente” e conduzindo-se a “Visita ao Terreno: Instabilidade de vertentes na cidade de
Mirandela”;
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• Realização de evento sobre “Medidas de Autoproteção e Inspeções Regulares”, em conjunto com a
ANPC/CDOS de Bragança, destinada aos sócios da ACIM, no dia 10 de dezembro.

Formação
• Participação no Encontro “Encontro Nacional dos Serviços Municipais de Proteção Civil”, no dia 10 de
maio, em Matosinhos;
• Participação no Encontro “Bombeiros, Presente e Futuro”, no dia 25 de maio, em Vinhais;
• Participação no Curso “Planos de emergência e deslocação de pessoas com necessidades especiais”, no
dia 18 de Novembro, no Porto;
• Participação na ação de formação “Motivação”, no dia 19 de novembro;
• Participação no 4º Encontro/Workshop “Cidades e Vilas Resilientes”, no dia 21 de novembro, em Santo
Tirso;
• Participação no Curso “Trabalhos redução de amianto/matérias contendo amianto”, no dia 29 de
Novembro, no Porto;
• Participação na ação de formação “Delimitação da REN – área de elevado risco de erosão hídrica do
solo”, no dia 20 de Dezembro.

1.7. - GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
No Gabinete Técnico Florestal, desenvolvem-se atividades relacionadas com planeamento e operações;
prevenção e segurança; proteção e socorro; informação pública; e operacionalização de meios humanos e
materiais e de informação pública, nomeadamente:

Planeamento e operações
• Atualização do Plano Operacional Municipal;
• Elaboração de candidatura ao Fundo Florestal Permanente para o funcionamento do Gabinete Técnico
Florestal 2019;
• Reunião com o Grupo de Trabalho (GT) – redução das ignições da Agência para a Gestão Integrada de
Fogos Rurais (AGIF);
• Reuniões com o ICNF;
• Reuniões com a Comissão Municipal de Defesa da Floresta;
• Elaboração e aprovação do Regimento da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Mirandela;
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• Análise de processos de condicionalismos à edificação em espaço rural;
• Reuniões com o GTF Intermunicipal da CIM-TTM;
• Cadastro de terrenos que se localizam a 100 metros a partir dos aglomerados populacionais;
• Realização de saídas ao terreno para verificação da percentagem de cumprimento da gestão das Faixas de
Gestão de Combustível nos 100 metros a partir dos aglomerados populacionais;
• Tomada de Posse e reuniões com o Conselho Cinegético e da Conservação da Fauna Municipal;
• Reuniões com as Associações de Caça Municipais, Associativas e Turística;
• Elaboração da Estratégia de Gestão Cinegética e Piscícola do concelho de Mirandela;

• Elaboração de minuta de protocolo de colaboração com as entidades Gestoras de Zonas de Caça;
• Planeamento de corte/poda de árvores em locais públicos;
• Reunião com o “Grupo de Trabalho do Norte para Redução de Ignições em Espaço Rural”;
• Elaboração e obtenção de aprovação da candidatura: “Apoio à realização de queimas - Prevenção dos
fogos florestais - 2019”;
• Avaliação do estado sanitário das árvores da Mata dos Castanheiros e do Parque de São João.

Prevenção e segurança
• Constituição da Equipa de Sapadores Florestais SF 28-118;
• Envio, para as juntas de freguesia, de edital e de mapa com a marcação das áreas onde é obrigatória a
gestão de combustíveis;
• Notificação de proprietários, no âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, na sua atual redação e do
Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos do
Município de Mirandela, para procederem à gestão de
combustíveis;
• Corte/poda de árvores de grande e médio porte;
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• Gestão de combustíveis em todos os terrenos do Município;
• Gestão de combustíveis ao longo da Rede Rodoviária de Proteção e Socorro;
• Gestão de combustíveis no Perímetro Florestal da Serra de Santa Comba;
• Registo de comunicações prévias para a realização de queima de sobrantes na plataforma digital do
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas;
• Acompanhamento da realização de queimadas extensivas, em colaboração com a GNR/GIPS;
• Adjudicação para “Aquisição de serviços para eliminação de ninhos de Vespa velutina”;
• Licenciamento de fogueiras tradicionais (Natal e festas populares).

Proteção e socorro
• Identificação de ninhos de Vespa velutina e acompanhamento de
trabalhos de destruição de nove ninhos.

Informação pública
• Realização de ações de sensibilização, no âmbito das queimas e
queimadas, em colaboração com a GNR/SEPNA e as Juntas de
Freguesia;
• Realização de ações de sensibilização em articulação com os
Serviços Educativos, destinadas a alunos do ensino pré-escolar e
do 1º ciclo;
• Adesão ao Projeto “Floresta Comum” com a plantação das 325
plantas, em parceria com o Movimento de Desenvolvimento do
Interior (MDI) e elementos do Banco Local de Voluntariado;
• Realização de ações de sensibilização, no âmbito dos programas
“Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”;
• Comemoração do Dia da Árvore e Dia Mundial da Floresta, com atividades:
o

Nos Salesianos de Mirandela, com ação de sensibilização e plantação de três medronheiros (Arbutus
unedo);

o

NA EPA/Carvalhais, com realização de uma queimada extensiva e de uma queima de sobrantes.

• Organização do Seminário sobre a Peste Suína Africana e a triquinelose (Trichinella spp.) em carne de
caça maior;
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• Ações de sensibilização e realização de queimas no âmbito da candidatura: “Apoio à realização de
queimas - Prevenção dos fogos florestais - 2019”;
• Promoção do Curso “Exame Inicial de Caça Maior e Menor Abatidas em Zonas de Caça”.

Formação
• Participação no Seminário “Gestão Pós-Fogo e Mitigação da Erosão do Solo em Portugal”, no dia 16 de
janeiro, em Aveiro;
• Participação em duas ações de sensibilização, no âmbito de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(GNR/SEPNA), em Bouça (9 de março) e em Vale de Lobo (1 de abril);
• Participação na Formação “O Papel do Município na Defesa da Floresta Contra Incêndios”, no dia 29 de
maio, em Macedo de Cavaleiros;
• Participação nas I Jornadas do Projeto de Investigação “TERRAMATER – Medidas inovadoras de
recuperação preventiva em áreas queimadas”, no dia 1 de outubro, em Bragança;
• Curso de Formação “Controlo e Erradicação de Espécies Invasoras Lenhosas”, durante o mês de outubro,
em Mirandela.

1.8. - SERVIÇO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
No Serviço de Sistemas de Informação Geográfica, desenvolvem-se atividades relacionadas com a
manutenção e atualização da base de dados geográfica; disponibilização de informação geográfica; e criação
e manutenção de geoportais, nomeadamente:

Manutenção e atualização da base de dados geográfica
• Foram tratados, validados e armazenados vários temas na base de dados geográfica;
• Efetuou-se a atualização e inserção de novos registos nas tabelas de atributos dos temas previamente
inseridos na base de dados geográfica.

Disponibilização de informação geográfica
• Foram realizadas 29 ações de divulgação e sensibilização para utilização dos geoportais, no Serviço de
Reabililitação do Centro Histórico; no Gabinete de Apoio ao Munícipe, no Serviço de Licenciamento e
Obras Particulares; no Serviço de Estudos e Projetos; e na Junta de Freguesia de Mirandela.
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Criação e manutenção de Geoportais
• Passagem da estrutura do servidor de mapas “LIZMAP WEB CLIENT” do sistema operativo
”WINDOWS”, para o novo sistema operativo ”LINUX - UBUNTU 18.04”;
• Atualização da estrutura do servidor de mapas “LIZMAP WEB CLIENT” no novo servidor
“WEBGISMDL”;
• Reajustamento gráfico de todos os geoportais: pesquisas, legendas, simbologia, ferramentas e temas de
base;
• Reinício do servidor para serem aplicadas as novas alterações;
• Testes a todos os serviços disponibilizados nas “redes externa e interna”, para verificação do bom
funcionamento de todos os geoportais publicados;
• Criação dos seguintes geoportais: Histórico de Fotografias Aéreas; GAJF (Permite apoiar e verificar as
necessidades de cada freguesia do nosso concelho); GTF – Áreas de Gestão de Combustível
(Identificação de terrenos e respetivos proprietários para procederem à limpeza, no âmbito da prevenção
de incêndios florestais prevista na Lei n.º 114/2017: acompanhamento do processo de sensibilização,
levantamento do auto, instrução do processo e visita ao terreno. Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto);
Comércio e Indústrias do Concelho de Mirandela (Permite identificar, localizar e conhecer as
caraterísticas da indústria e do comércio no concelho, bem como dos parques industriais: Zona industrial
de Mirandela, Tua Start e Complexo industrial do Cachão); Comércio e Industrias do Concelho de
Mirandela – ACIM (Permite identificar, localizar e conhecer as caraterísticas da indústria e do comércio
no concelho, bem como dos parques industriais: Zona industrial de Mirandela, Tua Start e Complexo
industrial do Cachão); Proteção Civil (Conheça os Agentes de Proteção Civil e para sua proteção, saiba
onde são os locais de abrigo e refúgio a utilizar em caso de emergência); PDM - Plano Diretor Municipal
(Permite visualizar as Plantas do Plano Diretor Municipal de Mirandela. Pode consultar as classes de
espaço do PDM na área da sua pretensão); Licenciamento (Permite consultar as caraterísticas do
edificado através da caderneta predial urbana, as áreas consolidadas e o número, mês e ano dos processos
de obras particulares); Publicidade (Localização e caracterização de outdoors publicitários); Toponímia e
Números de Polícia (Permite visualizar a toponímia e os números de polícia no Concelho de Mirandela).
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2 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DIPLOMACIA ECONÓMICA
O ano de 2019 foi o primeiro ano civil em que a orgânica municipal esteve em funcionamento e em que a
DPEDE – DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO,
procurou corresponder às atribuições que lhe estão confiadas com os recursos que lhe estão disponíveis.

Desempenhos mais Relevantes
• PEAFT - PROGRAMA ESPECIAL DA ALBUFEIRA DA FOZ DO TUA – Em representação da
Câmara o Chefe da DPEDE participou em várias reuniões sobre este Programa que tinha como propósito
regulamentar as atividades na albufeira e a montante. Apesar de todos os desenvolvimentos não terá sido
aprovada uma versão final desse regulamento.
• PROCESSO CONTINENTE – Pela DPEDE, e no contexto da Fiscalização, foram produzidas
informações que induziram a reformulação dos projetos e à concretização de obras relevantes. Tendo em
conta que o desenvolvimento de vários trabalhos não correspondia ao que estava aprovado e licenciado,
chegou a ser proposto o embargo da obra que nunca foi determinado.
• PROCESSO REHABIND – Realizou-se uma reunião com grande número de empresas da Zona
Industrial, explicando a disponibilidade para a realização de auditorias técnicas gratuitas, sobre a
componente ambiental de cada empresa. Aderiram mais de 20 empresas. A Câmara não aderiu à auditoria
às oficinas. Posteriormente. foi distribuído um guia de Boas Práticas ambientais pelas empresas. Em Maio
foi feito um ponto de situação com o Responsável do projeto e, daí em diante, foi feita informação
semanal. Foram feitos vários WORKSHOP’s com participação de bastantes empresas. As conclusões
preliminares foram apresentadas no IPB-Bragança.
• MIRANDELA ATENTA / INFRACONTROL – Foram informadas todas as 31 ocorrências registadas em
2019 com destino à DPEDE e com especial intervenção por parte do Serviço de Fiscalização.
• PROGRAMA “FISCALIZAR É AJUDAR” – Em 2019 foram feitas 111 visitas a obras particulares no
âmbito do programa, e que contribuíram para uma melhoria de procedimento e comportamento dos
construtores e donos de obra, especialmente quanto a segurança e RCD’s, para além do cumprimento das
obrigações de acompanhamento técnico por parte dos diretores de obra, pela verificação dos livros de
obra.
• AGENDA ESTRATÉGICA DOS TERRITÓRIOS DA FRONTEIRA INTERIOR / TRANSMONTANA
2030 – Foi complementado o parecer elaborado em Novembro de 2018 sobre esta matéria.
• PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL – Foi contratualizado com o gabinete MUNDO ÀS RISCAS o
trabalho de revisão do PDM. Foi feita a maior difusão do período de participação pública de revisão do
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PDM. Foi desenvolvido o processo de adjudicação das matérias Avaliação Ambiental Estratégica e de
Ruído.
• SIADAP – Em 2019 foi feita a avaliação bienal relativa aos anos 2017/2018. Esta avaliação justificou
várias ponderações e contributos no contexto das reuniões do Conselho Coordenador de Avaliação. Pelos
avaliados da DPEDE não foi apresentada nenhuma reclamação.
• SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – Foi cumprido o plano definido, em que se sublinha a
reunião de revisão pela gestão, os inquéritos de satisfação e as auditorias interna e externa, que resultaram
na manutenção da certificação de todos os serviços.
• PPRCIC – Foi feito o Relatório de monitorização do PPRCIC e enviado para o Conselho de Prevenção e
para o Tribunal de Contas. A reformulação do Plano cabe ao Ex.mo Adjunto do Gabinete da Presidência.
• FORMAÇÃO – Foram divulgadas todas as formações que foram propostas à Câmara no sentido de captar
interessados na respetiva frequência. Foram potenciadas várias ações de formação. Foi desenvolvida e
registada diversa formação interna, especialmente dedicada às componentes de segurança e utilização de
EPI’s. Foi feita proposta sobre os CENTROS QUALIFICA para potenciar correspondência sobre
competências técnicas. Foi feito o levantamento das necessidades de formação para 2020.
• SMPC – Foi dado todo o apoio solicitado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil
• DERROCADA RETIRO DA PRINCESA – Foram desenvolvidos estudos e trabalhos de análise no
sentido de defender a Câmara e procurando provar que, pela cronologia de trabalhos feitos e pelo teor dos
relatórios dos vários peritos, a realidade dos factos não induz culpa da Câmara. Em Tribunal foi defendida
a inocência da Câmara.
• RELATÓRIO DA DELOITTE – Foi feita uma análise sobre todo o relatório da Deloitte, concluindo-se
pela pertinência em, quanto aos riscos identificados, procurar identificar ações de minimização, bem
como identificar os propósitos e as formas de monitorizar as propostas de melhoria.
• INTERNATIONAL URBAN COOPERATION – Foi emitido um parecer sobre a adesão e participação
neste programa.
• PROCESSO 22/16 – Emissão de parecer na sequência de reclamação de vizinhos
• PERIGO DE DERROCADA – Foi transmitida preocupação sobre algumas situações que traduzem perigo
de derrocada, para serem avaliadas na sequência de informações feitas em 2018.
• PLATAFORMA N-INVEST – Foi elaborado parecer.
• SHST – Apreciação e apoio em geral de todas as iniciativas desenvolvidas.
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• CERTIFICAÇÃO EM AMBIENTE E SEGURANÇA – Foi proposta a adjudicação de prestação de
serviço, para a adoção de medidas de melhoria com vista à certificação integrada de Qualidade, Ambiente
e Segurança.
• REUNIÃO FISCALIZAÇÃO/JUNTA DE CEDÃES – Pela Ex.ma Srª Presidente foi realizada uma
reunião para resolução de assuntos da Freguesia de Cedães.
• MIRANDELA POR INDICADORES – A pedido da Ex.ma Srª Presidente foi feito pelo Serviço de
Formação um trabalho de referência com inúmeros indicadores sobre Mirandela.
• PPP MIRANDELA XXI – Comparticipação no esclarecimento da matéria da parceria público-privada.
• ENVOLVENTE N. SRª DO AMPARO / “ESPLANADA DA SACOR”– Foi feita uma informação sobre
o histórico relativo ao espaço designado por “Esplanada Sacor”, com uma abordagem sobre a condição
pública do espaço.
• REGULAMENTO DA FISCALIZAÇÃO – Foi elaborada uma proposta de regulamento para
aperfeiçoamento.
• PARECER SOBRE PEDU – Reenviadas as mensagens de 2018 de recomendação para realização de
projetos no sentido de serem submetidos a candidaturas no enquadramento do PEDU.
• ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS – Foi emitido parecer sobre a matéria.
• REPROGRAMAÇÃO DO PEDU – Desenvolveram-se as diligências com vista à apresentação de uma
proposta de reprogramação do PEDU, com o Serviço de Candidaturas a coordenar todo o processo,
recolhendo toda a documentação e instruindo a proposta.
• PARECER SOBRE PERU – Foi transmitida a apreciação sobre este Plano.
• ORÇAMENTO 2020 – Foram apresentadas as propostas mais relevantes para cada um dos serviços da
divisão.
• ILUMINAÇÃO DE NATAL/PALÁCIO DOS TÁVORAS – Transmitida apreciação sobre os estragos
consequentes da instalação da iluminação no Palácio dos Távoras, e também sobre aspetos de segurança
na realização do trabalho. Intervenção em apoio da segurança dos trabalhadores e dos munícipes.
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2.1 - SERVIÇO DE QUALIDADE
Recursos Humanos Afetos
Em 2019 os recursos humanos afetos ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) sofreram alterações uma
vez que houve a mobilidade de um técnico pertencente à DPEDE para a DOMU. Desta forma a Equipa da
Qualidade ficou constituída pelos seguintes elementos:
•

Um Chefe de Divisão

•

Um técnico superior

2.1.1. - Estrutura do Suporte Documental do SGQ
Processos
Em 2019 a rede de processos do SGQ manteve-se com 19 processos no total. Apenas houve alterações em
alguns responsáveis de processos aprovada em reunião de Revisão pela Gestão realizada a 26/03/2019:
Processos

Responsáveis em 2018

Responsáveis em 2019

PG.01 Gestão

Agostinho Beça

Lénia Remondes

PS.08 Contabilidade e Tesouraria

Andreia Gomes

Lina Gomes

Procedimentos/Instruções de Trabalho
Sendo o SGQ um processo de melhoria contínua, sempre que necessário, são elaborados novos
procedimentos/instruções de trabalho e revistas as respetivas versões dos documentos existentes.
A revisão da estrutura documental do SGQ é atualizada na base de dados do SGQ
No gráfico abaixo observa-se a evolução do n.º de procedimentos e instruções de trabalho nos anos 2017,
2018 e 2019.
Evolução do n.º de Procedimentos/instruções de tra ba lho
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100

98

100

Processos de gestão

80

Processos operacionais

60

Processos de Suporte

38

40
20

20

20

31

30
20

0
2017

2018

2019

2.1.2 - Impressos
No gráfico que se segue evidencia-se a evolução do n.º de impressos nos anos 2017, 2018 e 2019
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Evolução do n.º de Impressos

400

286

270

255

300

Processos de gestão
Processos
operacionais

200
100

69

37

62

47

66

47

0
2017

2018

2019

2.1.3 - Indicadores
O SGQ pressupõe aperfeiçoamento e melhoria contínua. Desta forma, em 2019 foram revistos alguns
indicadores dos processos. Os indicadores do SGQ estão estruturados por objetivos e metas. Assim sendo, a
tabela que se segue faz o resumo do n.º de objetivos/indicadores e a comparação entre os anos 2017 e 2018 e
2019 dos 3 grandes grupos de processos
Anos
Processos

2017
n.º objetivos

2018
n.º objetivos

n.º indicadores

Processos de Gestão

10

10

11

11

8

8

Processos Operacionais

43

39

46

55

52

60

Processos de Suporte

14

21

12

19

16

23

67

70

71

85

76

91

Total

n.º indicadores

n.º objetivos

2019

n.º indicadores

Na tabela abaixo está o resumo do n.º de objetivos/ indicadores alterados por processo do ano 2018 para o
ano 2019
Processos

2018

2019

Objetivo

Indicador

Objetivo

Indicador

PG.01

Gestão

7

7

4

4

PO.05

Proteção Civil e Florestas

1

1

3

3

PO.06

Ambiente

3

3

4

4

PO.09

Água e Saneamento

3

4

4

6

PS.03

Contratação Pública e Armazém

2

2

1

1

PS.04

Património Municipal

2

2

4

4

PS.08

Contabilidade e Tesouraria

3

5

6

8

21

24

26

30

Total

2.1.4 - Auditorias
No ano de 2019 foi realizada uma auditoria interna.
A auditoria externa habitualmente decorria em dezembro no entanto, em 2019, decorrente de consulta prévia,
realizada pela Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT) a entidades
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certificadoras, resultou a adjudicação de serviços de certificação da associação e dos municípios associados à
empresa EIC – empresa internacional de certificação, S.A.
Desta forma, a auditoria externa de 1.º Acompanhamento com transição de Organismo Certificador apenas
decorreu no mês de janeiro uma vez que a empresa (EIC) não tinha datas disponíveis para dezembro. Mesmo
assim, por considerarmos que o plano de auditoria, aprovado na reunião de revisão pela gestão realizada a 26
de março de 2019, não foi cumprido por motivos alheios à Equipa da Qualidade iremos incluir no presente
relatório a auditoria externa realizada

Descrição

Interna

Externa

Ano Civil

2019

2020

Data

30/31 outubro

07/08 de janeiro

Duração

2 dias

1,5 dias

interna

Externa – 1.º acompanhamento com transição de
organismo certificador

Gestão autárquica

Gestão autárquica

Não-conformidades (NC)

0

2

Oportunidades de melhoria
(OBS/OM)

15

10

Tipo
Âmbito da Auditoria

2.1.5 - Inquéritos de Satisfação
Tal como nos anos anteriores a Equipa do Sistema de Gestão da Qualidade realizou os inquéritos de
satisfação, de acordo com o calendário que ficou aprovado na reunião de revisão pela gestão realizada a 26
de março de 2019.
Inquéritos

Distribuição
Data

via

Divulgação de resultados
Sim

Não
x

Método

Avaliação da Satisfação dos Colaboradores

10/05/2019 Papel

----------------

Avaliação da Satisfação dos Munícipes

03/06/2019 Papel

x

Site

Avaliação do Retorno da Informação das Partes Interessadas

30/09/2019 email

x

Site

Avaliação do Grau de Satisfação dos Utentes da piscina Municipal

11/11/2019 Papel

x

Afixados na piscina (papel)

2.1.6 - Resultados dos inquéritos de satisfação aos colaboradores
No ano 2019 o inquérito de satisfação aos colaboradores manteve o mesmo formato, alterando-se apenas o
último grupo, este ano avaliando-se o serviço de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho.
Nos gráficos seguintes encontram-se os resultados resumidos.
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Evoluçã o do Nível de Satisfação dos colabora dores
80,00%

69,70% 67,30%65,80%
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67,23% 64,10% 66,30%

56,00% 52,60% 57,10%
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50,00%
40,00%
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30,00%
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10,00%
0,00%
Satisf. com a situação
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Satisf. com as condições de
trabalho

Satisf. na relação com os
superiores hierárquicos

Percentegem Geral do Nível de
satisf.

2.1.7 - Resultados dos inquéritos de Avaliação da satisfação dos Munícipes
O inquérito de avaliação da satisfação dos munícipes manteve o mesmo formato relativamente ao ano de
2019.
Na tabela e gráfico seguintes apresentam-se os resultados/comparação dos três últimos anos.
Evolução do Nível de Satisfação por local de atendimento
105,00%
100,00%
95,00%

99,10%
97,80%
95,80%
94,50%
92,70%

100%

98,90% 99,20%

96,60%
96,00%

99,10%
97,00%

95,70%
94,60%

2017

89,30%

89,40%

90,00%

98,00%

2018

85,00%

85,00%

2019

80,00%
75,00%
Centro Cultural

Gabinete de Apoio ao Piscina Municipal
Munícipe

Mini Gam dos
Avidagos (*)

Mini Gam da Torre de Museu da Oliveira e Percentegem Geral do
D. Chama (*)
do Azeite (*)
Nível de satisf.

2.1.8 - Resultados do inquérito da Avaliação do Retorno da Informação das Partes
Interessadas
A Avaliação do Retorno da Informação das Partes Interessadas foi iniciada no ano 2018, através de
inquérito. Em 2019 a metodologia manteve-se tendo, tal propósito, ficado deliberado na reunião de Revisão
pela Gestão realizada a 26/03/2019:
- A tabela referente às partes interessadas (PI) foi revista e as PI foram graduadas segundo uma matriz e
ficou definido enviar o inquérito apenas as que ficaram incluídas no quadrante IV “Controlar de Perto”.
- Foi elaborado o inquérito através dos formulários “Google” e enviado a 87 entidades.
- Após 3 semanas é verificado o retorno do inquérito e faz-se a análise que a seguir se apresenta:

Comparação da percentagem de resposta em função dos inquéritos enviados nos anos 2018 e 2019
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N.º de Inquéritos
enviados por email

N.º de devolvidos (email
não foi entregue)

N.º de inquéritos
respondidos

% de resposta

2018

97

7

13

15,47%

2019

87

2

24

27,58%
% de respostas positivas

Característica

Anos
2018

2019

Celeridade

76,9 %

95,8%

Cordialidade

92,3 %

95,8%

Colaboração

92,3 %

91,7%

Competência

76,9 %

95,8%

Satisfação dessa entidade na relação geral com a Câmara Municipal de Mirandela

92,3 %

87,5%

Percentagem Geral do Nível de Satisfação

86,2 %

93,3 %

120,00%

Evolução da percentegem de Satisfação das Partes Interessadas, por caraterística, referente aos
anos 2018 e 2019

100,00%
80,00%

95,80%

92,30% 95,80%

95,80%

92,30% 91,70%

76,90%

92,30%

87,50%

93,30%
86,20%

76,90%

2018

60,00%
40,00%

2019

20,00%
0,00%
Celeridade

Cordialidade

Colaboração

Competência

Satf. dessa entidadePercentagem Geral
na relação geral
do Nível de
com a CMM
Satisfação

2.1.9 - Resultados do inquérito de Avaliação do Grau de Satisfação dos Utentes da Piscina
Municipal
O formato de inquérito utilizado, em 2019, foi igual ao distribuído em 2018. Esta decisão tal como o período
de distribuição foi igualmente aprovado na Reunião de Revisão pela Gestão.
Depois de recolhidos, a Equipa da Qualidade fez a análise estatística. Os resultados referentes a 2018 e 2019
estão resumidos nas tabelas seguintes
Número de Inquéritos recebidos em 2018 e 2019
Período

Anos

Total de Acessos na
Piscina

Acessos
Distintos

Inquéritos
recebidos

Percentagem
Total

Entre os dias 11 de novembro de 2019 e 30
de novembro de 2019)

2019

3052

781

49

6,27%

Entre os dias 10 de dezembro de 2018 e 31 de
2018
janeiro de 2019)

5464

878

192

21,86%

Percentagens positivas de respostas, por temas, quanto à satisfação na piscina municipal
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TEMAS

2018

2019

1.

Gestão

94,7%

94,9%

2.

Atendimento/receção

96,1%

98,0%

3.

Pedagógica

81,5%

83,7%

4.

Vigilância e segurança

88,3%

89,3%

5.

Manutenção/qualidade da água

94,4%

91,5%

6.

Limpeza

96,6%

92,9%

7.

Serviços prestados

96,0%

96,4%

92,5%

92,4%

92,2%

95,9%

TOTAL / % GERAL DE SATISFAÇÃO (Áreas)
8.

Satisfação global

2.1.10 - Reuniões de Revisão pela Gestão
A 26 de março de 2019 decorreu a reunião de Reunião de Revisão pela Gestão anual obrigatória pela norma.

2.1.11 - Riscos/ oportunidades e partes interessadas
Necessidades e Expetativas das partes interessadas
Em 2019 foram realizadas pequenas alterações à matriz das Necessidades e Expetativas das Partes
Interessadas de forma a graduá-las, novamente, tal como, referido no ponto 5.3 para se realizar o inquérito da
Avaliação e Retorno da Informação das Partes Interessadas.

Riscos e oportunidades
Em 2019 a tabela de riscos e oportunidades teve ligeiras alterações. Algumas tiveram origem na
transferência de indicadores de uns processos para outros nomeadamente do processo de Gestão para o de
Contabilidade. Foram retirados alguns riscos que já estavam sanados com implicação no n.º total. No ano
2020 a alteração à tabela de riscos e oportunidades será mais profunda devido, à possível transferência de
alguns riscos de índole de ambiental e de segurança para tabelas de monitorização e específicas.
Nos gráficos seguinte faz-se a comparação do n.º de riscos/oportunidades, por processo, bem como a
graduação dos mesmos, nos anos 2017/2018/2019.
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Evolução do n.º total de riscos, por processo, relativo aos anos
2017/2018/2019
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80
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40
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Graduação do nível dos riscos/oport relativos aos anos 2017/2018/2019
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100
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45 45
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20
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Riscos Elevados

Anos 2017

Riscos Médios

19 17

Riscos Baixos

Anos 2018

15 14 11
Oportunidades

Anos 2019

Total

2.1.12 - Relatório do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do
Município de Mirandela (PPRCIC)
A Equipa da Qualidade é responsável pela elaboração, em colaboração com o Executivo e serviços
municipais, do Relatório do PPRCIC.
O relatório relativo ao ano de 2018 ficou concluído no dia 5 de abril de 2019 e enviado para o Conselho da
Prevenção da Corrupção no dia 18 de abril de 2019.

2.1.13 - Índice de Transparência Municipal
A análise a este tema foi iniciada na Reunião de Revisão pela Gestão realizada a 03/05/2018 tendo sido
definida a metodologia e a designação dos responsáveis para alcançar melhores resultados.
A 09/10/2018 chegou a informação de que 2018 seria um ano de atualização e reavaliação dos indicadores
que compõem o ITM por isso, no ano de 2018, não iria ser realizada a habitual avaliação dos websites dos
municípios portugueses. Tal avaliação seria reiniciada quando a Organização publicasse os novos
indicadores cuja previsão seria para o 2.º trimestre de 2019.
Com o aproximar do final do ano de 2019 foi contatada a Organização da Transparência que transmitiu o
seguinte ” no ano de 2019 haverá avaliação dos sites, uma vez que a fase de revisão dos indicadores não
está concluída”. “Em princípio, até ao final será enviado um email com indicações da estratégia para o ano
de 2020 que passará por um conjunto de recomendações e possível formação para os municípios”.
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2.1.14 - Regulamento Geral de Proteção de Dados
Relativamente a esta matéria a CIM – TTM - Comunidade Intermunicipal Terras de Trás -os Montes está a
organizar todo o processo de implementação do RGPD. Para este efeito, a 24 de maio de 2018 foi adjudicado
o serviço de assessoria externa à empresa (Expandindústria). O processo teria a duração de 16 meses.
A Equipa da Qualidade apoiou o início do projeto enviando os dados solicitados pela empresa no dia 16 de
julho de 2018, para que esta desse início à elaboração do Regulamento.
Tal Regulamento foi enviado para o município em fevereiro de 2019. Entretanto espera-se por diretrizes e
respetiva formação para dar início à implementação do mesmo. A formação ficou agendada para 19 de
fevereiro de 2020.

2.1.15 - Certificação no âmbito das normas de ambiente e higiene e segurança
Tal como decidido em reunião de revisão pela gestão a CMM iniciou, a 17 de abril de 2018, o processo de
certificação no âmbito das normas ISO 45001 e ISO 14001:2015 referentes à Segurança e Saúde no Trabalho
e Sistemas de Gestão Ambiental. Para o desenvolvimento deste processo a CMM recorreu ao apoio de uma
empresa de consultoria especializada na área de certificação de sistemas (Chainview) de acordo com o
referencial fornecido pela mesma contudo, pode sofrer alterações/ajustamentos sempre que se justificar. Até
ao início de 2020 das 96 horas propostas foram ministradas 21 horas.

2.2 - SERVIÇO DE CANDIDATURAS
Foram concretizadas todas as candidaturas requeridas pelos serviços, de que se devem destacar as relativas
ao PEDU. Este Plano foi também submetido a reformulação. Com base nos processos tramitados pelo
Serviço de Candidaturas, a Câmara recebeu, em 2019, quase 2 milhões de euros de fundos comunitários.
O Serviço de Candidaturas, que durante o ano transato, desenvolveu as seguintes atividades:
• Recolha e tratamento de informação com vista a apresentação de candidaturas para obtenção de
cofinanciamento no âmbito dos diferentes programas nacionais e comunitários;
• Apoio aos diversos serviços da autarquia, nomeadamente no que respeita ao cumprimento dos
procedimentos concursais aplicáveis, tendo em vista a submissão de candidaturas para o efeito de
cofinanciamento, aos diversos programas nacionais e comunitários existentes;
• Recolha, consulta e organização de informação, com vista ao preenchimento das “Fichas de Contratação
Pública”, relativos aos processos de concurso e adjudicação de empreitadas e bens e serviços;
• Recolha, e tratamento de informação com vista ao preenchimento de apresentação dos Pedidos de
Pagamentos;

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 38 de 191

• Atualização da Base de Dados, respeitante aos projetos cofinanciados;
• Elaboração das mais variadas informações, nomeadamente sobre os procedimentos que devam ser
adotados tendo em vista a elaboração, gestão, acompanhamento e encerramento de candidaturas;
• Apoio aos beneficiários do programa Solarh, nomeadamente na elaboração e acompanhamento de
candidaturas;
• Participação em reuniões de trabalho tendo em vista a apresentação de candidaturas;
• Apresentação de pedidos de Informação/Pareceres Técnicos aos Gestores dos diversos programas;
• Apoio à coordenação operacional do projeto 0399_REHAB_IND_2_E. – Revitalização e Reabilitação
Sustentável de Zonas Industriais Transfronteiriças, Interligadas e Eficientes.
Anos / Quantidade (n.º)
Indicadores/Objetivos do Serviço de
Candidaturas

2017

2018

2019

Candidaturas Solicitadas
Candidaturas Submetidas

09
09

06
06

33
33

Candidaturas Decididas
Candidaturas Reprovadas por falta de dotação financeira

15

07

01

01

5
00

100%

100%

100%

10

04

03

71%

67%

100%

Pedidos de Pagamento Submetidos

32

65

52

Pedidos de pagamentos Rejeitados/anulados

11

03

00

Contratos Submetidos

13

04

Contratos Rejeitados

02

00

02
00

% de Candidaturas Submetidas dentro do Prazo
Candidaturas Aprovadas
% de Candidaturas Aprovadas

Número de candidaturas

35

33

30
25
20
15
15
10

10

9

6

7
4

5

5

3

0
2017
Ca ndidaturas Submetida s

PG.02_PROC.07_IMP.05

2018
Candidaturas Decididas

2019
Candida turas Aprovadas

Página 39 de 191

% de candidaturas aprovadas

120%

100%
100%
80%

71%

67%

60%
40%
20%
0%
2017

2018

2019

CANDIDATURAS PREPARADAS E SUBMETIDAS DURANTE O ANO 2019
Aviso
NORTE-062018-44
NORTE-282018-04EECProvere
NORTE-142019-17

NORTE-142019-16
NORTE-142019-15
Aviso n.º
12381/2019
Aviso n.º
12381/2019
NORTE-182019-40
NORTE-282018-04EECProvere
NORTE-302019-22
NORTE-142019-26
NORTE-032017-42

Código do
Projeto
NORTE-051406-FEDER000232
NORTE-063928-FEDER000104
NORTE-042114-FEDER000473

NORTE-042114-FEDER000525
NORTE-042114-FEDER000531
Submissão de
candidatura n.º
205
Submissão de
candidatura n.º
212
NORTE-063118-FSE000043
NORTE-063928-FEDER000104
NORTE-074230-FSE000031
NORTE-042114-FEDER000574
NORTE-031203-FEDER000350
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Designação da Candidatura/Operação

Data
Apresentação

Investimento
proposto total

Investimento
proposto
elegível

ACESSO - Promoção da Acessibilidade
Inclusiva a vários Edifícios e espaços públicos
na cidade de Mirandela

30/04/2019

117 269,16 €

117 269,16 €

Praias Fluviais

07/11/2018

231 803,27 €

231 803,27 €

Complexo Cultural de Mirandela - Renovação
do Auditório

31/07/2019

559 207,52 €

559 207,52 €

WIFi 4EU

19/09/2019

15 000,00 €

15 000,00 €

Valorização do Troço do Caminho Este de
Santiago em Portugal
entre Mirandela e Valpaços

27/09/2019

249 861,56 €

249 861,56 €

Centro de Cyclin Portugal - Quadrassal

27/09/2019

229 981,80 €

200 000,00 €

Viaturas elétricas

30/09/2019

Viaturas elétricas

30/09/2019

Integração de jovens e/ou adultos no mercado
laboral - PEPAL

10/10/2019

129 000,00 €

129 000,00 €

Rede de Praias Fluviais - Mirandela

15/11/2019

316 661,57 €

316 661,57 €

Cultura para todos regadios - Navalho

15/11/2019

270 485,16 €

270 485,16 €

Centro Proteção Civil

29/11/2019

426 001,92 €

250 000,00 €

27/11/2019

273 419,83 €

273 419,83 €

30/11/2019

531 587,04 €

400 000,00 €

PDCT -Reabilitação e eficiência energética na
rede de iluminação pública da cidade de
Mirandela - Fase II
Trilho da Maravilha - Açude, passadiços e pista
de pesca
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NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27
NORTE-062019-27

NORTE-051406-FEDER000245
NORTE-051406-FEDER000250
NORTE-051406-FEDER000277
NORTE-051406-FEDER000278
NORTE-051406-FEDER000280
NORTE-051406-FEDER000286
NORTE-051406-FEDER000285
NORTE-051406-FEDER000283
NORTE-051406-FEDER000249
NORTE-051406-FEDER000276
NORTE-051406-FEDER000288

NORTE-162019-28

NORTE-052316-FEDER000183

NORTE-162019-28

NORTE-052316-FEDER000207

NORTE-162019-28
NORTE-162019-28
NORTE-162019-28
NORTE-162019-28
NORTE-432019-29
NORTE-432019-29

NORTE-052316-FEDER000201
NORTE-052316-FEDER000214
NORTE-052316-FEDER000184
NORTE-052316-FEDER000187
NORTE-054943-FEDER000110
NORTE-054943-FEDER000111
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PAMUS 1 - Criação da rede clicável e via
pedonal no troço entre a avenida da Galiza e a
rotunda das Portas da Cidade
PAMUS 1 - Criação da rede clicável e via
pedonal no troço entre o bairro do Pombal e a
Avenida Camilo de Mendonça

22/10/2019

2 287 849,54 €

1 282 666,09 €

31/10/2019

849 724,97 €

306 372,07 €

02/12/2019

289 963,00 €

289 963,00 €

03/12/2019

1 484 000,00 €

739 152,25 €

04/12/2019

1 070 481,35 €

484 833,17 €

06/12/2019

305 165,84 €

305 165,84 €

06/12/2019

549 357,00 €

178 039,53 €

06/12/2019

1 032 440,00 €

547 262,94 €

30/10/2019

580 082,84 €

580 082,84 €

02/12/2019

62 871,19 €

39 821,89 €

06/12/2019

854 898,45 €

600 000,00 €

25/10/2019

46 375,00 €

46 375,00 €

05/12/2019

157 044,91 €

157 044,91 €

PARU 3 - Reabilitação da Torre da Igreja de Nª
Srª da Encarnação

27/11/2019

115 168,05 €

115 168,05 €

PARU 4 - Reabilitação da estação ferroviária de
Mirandela (pisos superiores)

06/12/2019

1 459 973,62 €

1 002 000,00 €

PARU 5-Renovação do auditório do centro
cultural municipal de Mirandela

31/10/2019

559 207,52 €

559 207,52 €

PARU 6 -Reabilitação do espaço verde dos
terrenos públicos a sul da ESAcT -IPB

04/11/2019

204 580,00 €

204 580,00 €

PAICD 1 - Reabilitação integral de edifícios de
habitação social - Bairro Operário

04/12/2019

1 362 089,87 €

1 007 353,00 €

PAICD 2 - Reabilitação integral de edifícios de
habitação social - Bairro do GAT

04/12/2019

1 083 522,24 €

1 007 353,00 €

33

5 282 235,19 €

4 882 003,87 €

PAMUS 1 - Reabilitação dos passeios e Guardas
da Ponte Eng.º José Machado Vaz
PAMUS 1 - Criação de rede clicável e modos
suaves no troço entre a rotunda Monumento à
Linha do Caminho de Ferro até á rotunda Portas
da Cidade
PAMUS 1 - Criação da via pedonal na rua de S.
Brás e em troços das ruas Eng.º José Machado
Vaz e Santa Catarina
PAMUS 1 - Ciclovia Mirandela - Carvalhais
PAMUS 1 - Criação de via pedonal em troços da
Av. Dr. José Gama e rua Manuel Joaquim
Ferreira
PAMUS 1 - Arranjo urbanístico da interceção
das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro,
com as ruas D. Afonso Henriques e José
Machado Vaz
PAMUS 2 - Interface Multimodal da cidade de
Mirandela-Remodelação parcial da Central de
Camionagem de Mirandela
PAMUS 3 - Promoção de Modos Suaves no
Centro Histórico de Mirandela reabilitação
urbanística da rua do Tanque
PAMUS 4 - Interface da estação ferroviária de
Mirandela (piso de r/chão)
PARU 2 -Reabilitação da estrutura verde no
Vale da Azenha entre o parque do Império e a
Reginorde - fase 1 - Recuperação do depósito de
água da estação dos antigos caminhos de ferro
PARU 2 - Reabilitação da estrutura verde no
Vale da Azenha entre o Parque do Império e a
Reginorde - Fase 2 - Tratamento de espaço verde
na área sul do Vale da Azenha
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CANDIDATURAS DECIDIDAS
Trim / ano
(submetida)

Aviso

Operação

Decisão

1º Trimestre de 2018

NORTE-53-2017-40

Área de Localização Empresarial de Mirandela

Aprovada condicionada

4º Trimestre de 2018

NORTE-77-2018-23

Assistência Técnica - Autoridade Urbana de Mirandela

Aprovada

NORTE-14-2019-15

Centro de Cyclin’ Portugal – Quadrassal

Aprovada condicionada

Candidatura n.º 205 - Viaturas Elétricas

Aprovada

Candidatura n.º 212 - Viaturas Elétricas

Aprovada

3º Trimestre de 2019
Aviso n.º 12381/2019

CANDIDATURAS/OPERAÇÕES EM EXECUÇÃO

Ano

Designação da Operação

Valor (€)

2019

NORTE-05-2316-FEDER-000045 - PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao
Santuário de Nossa Senhora do Amparo

499.997,80€

NORTE-08-5673-FEDER-000033 - Escola Básica N.º3 de Mirandela

2.860,65€

NORTE-08-5673-FEDER-000061 - Escola Básica N.º5 de Mirandela

436.461,55€

NORTE-08-5673-FEDER-000091 - Escola Secundária de Mirandela

968.090,09€

POSEUR-03-2012-FC-000435 - Rede de Drenagem de águas residuais e ETAR em Avidagos
P010816 - Eliminação de obstáculos à circulação das pessoas com mobilidade reduzida - acesso
ao Paço dos Távoras

9.403,05€
12.295,75€
1.929.108,89 €

TOTAL

Valor (€) de Comparticipação Comunitária Recebida

4.814.217,28 €

1.929.108,89 €

2018
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2019
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2.3 - SERVIÇO DA FORMAÇÃO
No âmbito das competências do Serviço de Formação, durante o ano 2019 foi efetuado o levantamento das
necessidades formativas de todos os serviços municipais, sendo assegurados os procedimentos internos para
a frequência de ações de formação extra-plano, tendo sido frequentadas 226 horas de formação profissional
contínua de curta duração, em que foram investidos 3.295,24 €, procedendo-se à atualização, permanente da
Tabela de Gestão da Formação.

Trabalhadores

N.º

%

203

68,12%

O Serviço de Formação foi também responsável pela elaboração de uma tabela dinâmica denominada
Mirandela por Indicadores, onde estão evidenciados os dados estatísticos mais relevantes do concelho de
Mirandela e da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, na qual poderão ser comparados
indicadores territoriais, demográficos, ambientais; mercado de trabalho, económicos, habitação e construção.

2.4 - SERVIÇO DE HIGIENE E SEGURANÇA
Equipa do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho
Em 2019 os recursos humanos afetos ao Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho foram:
•
•

Chefe de Divisão
Um técnico superior

ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SERVIÇO DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Relatórios de Acompanhamento dos trabalhos Municipais
Foram efetuadas visitas de acompanhamento mensais aos trabalhos Municipais durante o ano de 2019, sendo
elaborados os respetivos relatórios e enviados para informação/correção a cada Unidade Orgânica.
Foram elaborados durante o Ano de 2019, vinte e dois relatórios de Atividade mensais.

Procedimentos / Instruções de Trabalho
Foi elaborada uma Instrução de Trabalho IT.02_Substituição da rede estruturada do Piso (1) do Palácio dos
Távoras, com a descrição de trabalhos a realizar com a identificação dos riscos e definição das respetivas
medidas preventivas, de forma a realizarem o mesmo, em condições de segurança.

Fichas de Prevenção de Segurança
Foram elaboradas Fichas de Prevenção de Segurança, referentes a equipamentos de trabalho. As mesmas
constam de informação acerca dos riscos presentes aquando da utilização de cada equipamento de trabalho
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bem como a definição das Medidas Preventivas para eliminar/minimizar os ricos a que o colaborador está
exposto.
Fichas de Prevenção de
Segurança (FPS)
FPS_06
FPS_07
FPS_08
FPS_09
TOTAL

Equipamento
Compactador apeado
Rebarbadora
Empilhador
Retroescavadora
4

Foi elaborado modelo para registo de equipamentos e solicitado às várias Divisões, uma listagem com o
levantamento dos equipamentos de trabalho alocados a cada Divisão/Serviço (caso existam).

Formação / Ações de Sensibilização
Durante as visitas de acompanhamento aos trabalhos municipais são realizadas ações de sensibilização em
conformidade com as situações não conformes identificadas registadas nos relatórios de atividade mensais.
No dia 02/01/2019, 18/02/2019, 07/03/2019 e 14/03/2019, foram realizadas Ações de Formação em matéria
de Higiene e Segurança no trabalho, a novos trabalhadores a iniciar funções no Município ao abrigo dos
Programas Ocupacionais. Foi também distribuído o folheto de Sensibilização para o uso de Equipamentos de
Proteção Individual a todos os presentes.
No dia 01/04/2019, foi realizada uma Ação de Formação em matéria de Higiene e Segurança no trabalho à
Equipa de Sapadores Florestais, em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo
Resolutivo Incerto, direcionada para os Riscos existentes nas funções a realizar bem como o Equipamento de
Proteção Coletivo (EPC´s) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) que deverão utilizar. Foi também
distribuído o folheto de Sensibilização para o uso de Equipamentos de Proteção Individual a todos os
presentes.
No dia 17/04/2019, foi realizada Ação de Sensibilização relativa à Instrução de Trabalho IT.02_Manutenção
da rede estruturada no piso (1) no Palácio dos Távoras, com a divulgação dos riscos associados e as Medidas
Preventivas de forma a eliminar/reduzir os riscos a que os trabalhadores se encontravam expostos.
No dia 03/06/2019, foi realizada uma Ação de Formação em matéria de Higiene e Segurança no trabalho,
direcionada para os riscos existentes em cada posto de trabalho, utilização de Equipamentos de Proteção
Individual, Equipamentos de Proteção coletiva, sinalética de segurança, regras gerais de HST e utilização de
Equipamentos de 1ª intervenção (extintores e carretéis), a novos trabalhadores a iniciar funções no Município
ao abrigo dos Programas Ocupacionais. Foi também distribuído o folheto de Sensibilização para o uso de
Equipamentos de Proteção Individual a todos os presentes.
Nos dias 04/11/2019 e 14/11/2019, foram realizadas Ações de Formação em matéria de Higiene e Segurança
no trabalho, direcionada para os riscos existentes e medidas preventivas em cada posto de trabalho, a novos
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trabalhadores a iniciar funções no Município ao abrigo dos Programas Ocupacionais. Foi também distribuído
o folheto de Sensibilização para o uso de Equipamentos de Proteção Individual a todos os presentes.
No dia 12/11/2019 foi realizada uma ação de sensibilização ao corpo docente e não docente da Escola Básica
do Convento sobre Medidas de Autoproteção em estabelecimentos de ensino escolar, promovida pelo
Serviço Municipal de Proteção Civil, Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho e Serviços de Educação,
em parceria com os Bombeiros Voluntários de Mirandela.

Simulacros
Foi realizado o exercício de sensibilização para o risco sísmico na Escola Básica do Convento, tendo o
Município de Mirandela aderido a ação “A Terra Treme” simulacro a Nível Nacional promovido pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil, no dia 15 de Novembro pelas 11:15h.
O Serviço Municipal de Proteção Civil, Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho e a Divisão de
Educação, participaram neste exercício onde foi explicado aos alunos, Docentes e não Docentes em cada sala
de aula, como deveriam agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo.

Avaliação de Riscos
Foi realizado o levantamento de riscos por atividade. A Análise de Risco inclui a identificação dos Perigos a
valoração do risco, ou seja, aferir se o risco é aceitável ou não e definir as medidas preventivas para
eliminação ou minimização do mesmo.

Equipamentos de Proteção Individual
Foi elaborada uma Ficha de Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual para registo da entrega a
cada funcionário, bem como os riscos que cada EPI visa proteger.
Após receção no mês de Janeiro de 2019 dos Equipamentos de proteção Individual no Armazém de
Aprovisionamento, procedeu-se há sua distribuição durante o ano de 2019.
Individualmente foi registada a sua entrega, bem como foi distribuído a cada funcionário um Folheto de
sensibilização para o uso de Equipamentos de Proteção Individual.
Foi explicada a importância da utilização de EPI´S, após a distribuição de cada equipamento tendo em
consideração os riscos presentes em cada posto de trabalho.
Vai continuar a fazer-se a pedagogia com a realização de formações para o uso de equipamentos de proteção
individual, equipamentos de trabalho e para a implementação de boas práticas na realização dos Serviços
municipais.
Foi elaborado uma base de dados com os nomes dos funcionários e transposto para esse ficheiro os EPI´s
distribuídos a cada funcionário e a data, conforme registo de entrega de EPI´s.
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Certificação no âmbito das normas de Higiene, Segurança e Ambiente
A CMM iniciou, a 17 de abril, o processo de certificação no âmbito das normas ISO 45001 e ISO
14001:2015 referentes à Segurança e Saúde no Trabalho e Sistemas de Gestão Ambiental.
A empresa Consultora elaborou o relatório Diagnóstico com a identificação das principais ações a
implementar para a adequação do Sistema de Gestão, em Conformidade com as Normas ISO 14001:2015 e
ISO 45001:2018.
No dia 12 de setembro, retomou-se a formação na qual foi realizada a análise do relatório de diagnóstico,
enviado pela empresa Consultora. Foi agendada para o dia 01 de Outubro a próxima reunião não tendo sido
possível a sua realização, tendo como novo reagendamento a data de 15 de Janeiro de 2020.

Reuniões Projeto “Mobilidade Reduzida”
Foi realizada Reunião no dia 17/01/2019, com o grupo de trabalho, relativamente ao Projeto de Mobilidade
Reduzida e elaborada a respetiva Ata de Reunião.
Foi realizada Reunião no dia 14/03/2019, com o grupo de trabalho, relativamente ao Projeto de Mobilidade
Reduzida e elaborada a respetiva ata de reunião.

2.5 - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO
Foi dada continuidade aos programas que vinham de 2018, com uma atuação pedagógica especialmente
dedicada à segurança e resíduos e à verificação do acompanhamento das obras pelos diretores técnicos.
Foram realizadas regulares visitas no programa FISCALIZAR É AJUDAR. Foram emitidas informações
sobre todas as queixas registadas pela INFRACONTROL.
A atividade do Serviço de Fiscalização fica retratada no quadro dos indicadores, com registo de cada uma
das áreas de desempenho.
Em resumo da atividade de 2019 temos:
ATIVIDADES

N.º

Alinhamentos/Implantação de obras particulares
Auto de notícia/participação
Autos de Embargo
Certidões
Feira Municipal (semanal)
Mercado Municipal (semanal)
Fiscalização Preventiva
Fiscalização Sucessiva
Operações Urb. Cemitério
Notificações
Ocupação da via pública

59
7
9
63
52
101
203
59
37
7
46
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Queixas
Vistorias
Inspeções
Nº de informações prestadas pela fiscalização
TOTAL

60
10
93
283
1089

Os técnicos de fiscalização, durante a sua ação fiscalizadora, percorreram 30.036 km durante o ano 2019
dentro da sua área de trabalho, ou seja, o concelho de Mirandela.
Programa FISCALIZAR É AJUDAR
No âmbito deste programa foram concretizadas as seguintes visitas
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3 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUDE
A Divisão de Educação, Ação Social, Desporto e Juventude (DEASDJ) em conformidade com o despacho de
01/03/2018, referente à conformação da estrutura interna das unidades orgânicas e afetação/reafetação do
pessoal, teve na sua dependência, no ano de 2019 os serviços de Educação, Ação Social, Desporto e
Juventude e a Residência para Estudantes, bem como de Apoio Técnico e equipa do Plano Integrado e
Inovador de Combate ao Insucesso Escolar de Trás os Montes (PIICIE), com um total de 42 colaboradores.
O presente documento traduz o trabalho executado, que se descreve, sempre que possível, quantificado e
com análises comparativas plurianuais em quadros ou gráficos e imagens, e traduz igualmente os objetivos
definidos para o desempenho, que foram, na sua maioria, largamente superados, com qualidade e muitas
vezes com esforço dos trabalhadores da divisão, que não obstante cumprirem o seu dever, tiveram que
reajustar tarefas e funções, e o fizeram com empenho, mérito e responsabilidade.
Deu-se cumprimento às atividades previstas nas Grandes Opções do Plano e no Plano Anual de Atividades
da divisão, bem como a todas as atividades externas superiormente aprovadas.
Sublinhe-se que na área da Educação foi um ano merecedor de registo considerando a transição dos alunos
do 1.º ciclo e pré-escolar para a nova escola do Fomento e a requalificação na Escola Secundária. Deu-se
também início, em abril, à operacionalização e desenvolvimento do PIICIE, com dois projetos: Hoje Há
Escola/

Retorno

à

Aprendizagem,

no

valor

de

237.257,00€

e

Um

olhar

para

o

conhecimento/Aprendizagem no valor de 170.000,00€.
No Desporto continuou a apostar-se na transparência e clarificação na atribuição de subsídios e apoio
financeiro anual, nesse sentido, deu-se cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de
outubro e à republicação efetuada pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, através da formalização de
contratos-programa com as coletividades.
No âmbito da Ação Social salientar os apoios na área da saúde, mais especificamente para medicamentos,
através da operacionalização do Programa Abem – Rede Solidária de Medicamentos, bem como o
impulsionamento de ações de Voluntariado.
A Chefe de Divisão acompanhou de perto os assuntos dos serviços reunindo com os mesmos sempre que
necessário. Esteve também presente em 96 reuniões/sessões para as quais foi superiormente
indicada/convocada.

3.1 - EDUCAÇÃO
O setor administrativo assegurou todo o serviço de processamento e tratamento de texto, ofícios,
manutenção, requisições internas (142), organização e arquivo de toda a documentação relacionada com a
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atividade da Educação, bem como atendimento diário aos munícipes, escolas e prestação de apoio ao
solicitado superiormente, designadamente a participação em 45 reuniões.

Educação e transportes escolares
No ano em apreço destaca-se a requalificação da Escola Básica do Fomento e também da Escola Secundária
de Mirandela, garantindo assim a melhoria constante das condições de funcionamento dos equipamentos
escolares.

Colaborou-se com o Agrupamento de Escolas de Mirandela no reforço de atividades de
orientação vocacional dos alunos, nomeadamente através da realização da Semana de
Orientação Vocacional, nos dias 27 a 30 de maio e do evento TuaTalk´s.
Prosseguiu-se com o processo de controlo do fornecimento de refeições escolares nos locais de confeção,
bem como no serviço de transportes escolares, zelando pela prestação de um serviço de qualidade,
especialmente no que concerne aos minicircuitos, à melhoraria da política de concessão de apoios de
transportes e alimentação aos alunos mais carenciados do concelho.
Apoiou-se a organização do Conselho Municipal de Educação. Realizaram-se duas reuniões (29 de março e
25 de setembro), tendo os serviços assegurado todos os procedimentos, desde convocatórias, atualização dos
membros e elaboração das respetivas atas.

Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
No concelho de Mirandela estão a funcionar 5 escolas do 1.º CEB e 8 Jardins de Infância da rede pública
escolar:
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico - Número de alunos por estabelecimentos 2019/2020
1
2
3
4
5

Escola Básica do Convento
Escola Básica do Fomento
Escola Básica Luciano Cordeiro
Escola Básica de Pereira
Escola Básica Torre de Dona Chama

191
191
152
21
57

Jardins de Infância - Número de alunos por estabelecimentos 2019/2020
1
2
3
4
5
6
7
8
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Jardim de Infância de Avidagos
Jardim de Infância de Convento
Jardim de Infância de Fomento
Jardim de Infância de Frechas
Jardim de Infância de Mirandela
Jardim de Infância Passos
Jardim de Infância de Romeu
Jardim de Infância de Torre de Dona Chama

12
25
20
8
66
4
8
23
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Transferências – Educação
Anos
Descrição

2016

2017

2018

2019

Refeições escolares

23.348,98

23.557,87

12.756,71

10.895,04

Atividades Extracurriculares
DREN
Componente de Apoio à Família
DGESTE
Pessoal não docente

74.663,21

75.423,16

74. 651,68

69.190,01

72.500,47

55.382,62

31.627,56

58.572,88

154.363,65

46.153,53
165.189,48

138.657,90

Norte 2020 (Comparticipação Pública Nacional)
Total

170.512,66

No âmbito das EB1 e Jardins de Infância:
- Procedeu-se à distribuição de material didático, desgaste e limpeza para o desenvolvimento das Atividades
de Animação e Apoio à Família (AAAF).
- Forneceu-se material didático, de desgaste, informático e mobiliário diverso, bem como transporte para
realização de atividades constantes dos respetivos Planos Anuais de Atividades (PAA).
- Solicitaram-se aos serviços múltiplas reparações de edifícios escolares, bem como a manutenção de todo o
parque escolar, conforme pedidos enviados pelo Agrupamento de Escolas.
- Fez-se o acompanhamento das obras, da colocação de mobiliário e equipamento informático na EB do
Fomento.
- Assegurou-se a distribuição de recursos humanos em estabelecimentos de ensino pré-escolar e ensino
básico para as componentes de apoio, nomeadamente ao serviço de refeições e de prolongamento de horário.
Colaborou-se, ao longo do ano, na realização de 11 reuniões para entrevistas de seleção e respetivo
encaminhamento para os estabelecimentos de ensino e Residência para Estudantes.
- Atualizou-se mensalmente na plataforma da Dgeste, os encargos do pessoal não docente (AO), bem como o
número de refeições do 1.º CEB, por escalões atribuídos às famílias e o número de refeições do ensino préescolar.
- No âmbito do PIICIE providenciou-se e equipou-se o espaço para as três técnicas afetas ao Projeto. Neste
âmbito, procedeu-se à abertura de procedimentos concursais e apoiou-se em termos administrativos no que
diz respeito à emissão de requisições, apoio logístico, entre outros procedimentos.
- Elaborou-se o Acordo de Colaboração do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação PréEscolar (DGESTE) – Assistentes Operacionais e valências de almoço e prolongamento de horário;
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Atividades realizadas nos Jardins de Infância
Foram realizadas aulas de Natação/Adaptação ao Meio Aquático e atividade física, na piscina municipal de
Mirandela e em polidesportivos do concelho de Mirandela. Em 2019, semanalmente, frequentaram as
atividades na Piscina Municipal 65 alunos, provenientes das freguesias de Frechas, Romeu, Avidagos,
Passos, Torre D. Chama e de Mirandela.
Proporcionou-se, nas pausas letivas das férias de Natal e Páscoa, atividades na Componente de Apoio à
Família.

Fornecimento de refeições:
No ano de 2019/2020, foram fornecidas refeições a 582 alunos do 1.º CEB.
Refeições servidas nas escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância
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Foram elaborados cadernos de encargos com vista ao fornecimento de refeições escolares, sendo que, até
julho de 2019, além do fornecimento das refeições pela empresa adjudicatária foram, ainda, celebrados
protocolos, para o fornecimento de refeições escolares a 23 alunos do ensino pré-escolar da EB1/2 de Torre
de Dona Chama.
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Procedeu-se à abertura de um concurso público para fornecimento de refeições escolares para o ano letivo de
2019/2020, para todos os alunos quer do 1.º Ciclo quer do Jardim de Infância, tendo a adjudicação sido feita
de acordo com o exposto na tabela seguinte (estabelece também a comparação com o último ano letivo):
Empresas Adjudicatárias e Protocolos/Respetivo Preço Contratual
2018/2019
2019/2020
Gertal - 56.815,50€

ICA – 180.318,40€

ICA - 164.012,60€

Santa Casa da Misericórdia – 54.090,60€
Centro Social e Paroquial de S. Miguel –
3.130,40€
Centro Social e Paroquial do Romeu – 3.190,60€

Agrupamento de Escolas – 53.000,00€

Dgeste – 53.300,00€
273.828,10€ + Iva

294.030,00€ + Iva

O controlo das refeições fornecidas foi efetuado através de um mapa mensal preenchido pelas assistentes
operacionais e cujas faturas são conferidas pelos serviços administrativos.
No âmbito do Plano de Riscos e Indicadores da Qualidade, efetuaram-se 18 visitas aos refeitórios escolares,
para exercer o controlo direto da gestão do fornecimento das refeições, traduzido no acompanhamento no
local do serviço e nos comportamentos adotados pelo pessoal no serviço de refeições.
- Nos cofres da autarquia, deu entrada o valor de 68.887,61€, referente ao pagamento de refeições escolares
por parte dos encarregados de educação.
- Elaborou-se a candidatura ao Programa de Generalização de Refeições Escolares – 1.º CEB (DGESTE);
- Colaborou-se com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, no que concerne ao transporte para a
realização do desfile de carnaval e na comemoração do Dia do Pré-escolar (distribuição de um lanche a cada
participante).
Foram programadas e realizadas em tempo de pausa letiva de Páscoa e de Natal, atividades lúdicas e
pedagógicas, direcionadas aos jovens que frequentam os ATL’s e ao público em geral e que contaram com a
colaboração de todos os serviços da divisão. Para encerramento das atividades letivas de Natal proporcionouse um espetáculo circense aos alunos do 1.º CEB e Jardins de Infância do ensino público e privado, num total
de 1144 participantes.
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Para além dos habituais procedimentos concursais, anuais, relacionados com transportes e refeições
escolares foram elaborados cadernos de encargos e respetivas peças procedimentais para:
•

Aquisição de serviços de animação infantil para dinamização do dia da criança;

•

Aquisição de serviços de transportes escolares para os 4 minicircuitos que ficaram desertos no concurso
público inicial;

•

Aquisição de material informático no âmbito do PIICIE;

•

Fornecimento de mobiliário Escolar para a Escola Secundária;

•

Aquisição de equipamento e utensílios de cozinha para refeitório;

•

Transporte Escolar dos alunos provenientes dos concelhos de Macedo de Cavaleiros e Vinhais para Torre
D. Chama;

•

Aquisição de serviços para Elaboração da Carta Educativa;

•

Aquisição de mobiliário para o PIICIE;
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•

Aquisição de instrumentos musicais para o PIICIE.

Deu-se continuidade aos fóruns participativos para o desenvolvimento da atividade “Junto à Terra – JaTTUA”, uma parceria da Associação de Municípios - AMTQT e EDP, com a colaboração dos Agrupamentos
de Escolas e autarquias dos concelhos de Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Alijó, Murça, realizando-se as
oficinas de campo.

Organizou-se, em colaboração com o Pelouro do Ambiente, o XVI Desfile dos Jardins Nómadas, bem
como o Dia da Criança com a participação de 1053 crianças/alunos de ensino pré-escolar e 1.º CEB da
cidade, públicos e privados. Foram transportados todos os participantes do meio rural e foi distribuído um
lanche às crianças/alunos, pessoal docente e não docente.
Pelo quarto ano consecutivo promoveram-se atividades de Ocupação de Tempos Livres - Verão Jovem,
para jovens residentes no concelho, com idade compreendida entre os 14 e os 17 anos. Neste âmbito, foi
acionado seguro aos 61 jovens participantes e respetivas informações quinzenais com vista ao pagamento
das bolsas. Esta atividade tem vindo a ganhar a adesão dos jovens, conforme pode verificar-se na tabela
seguinte:
1.º Turno

2.º Turno

3.º Turno

4.º Turno

Total

1
11
7
20

3
6
13
19

Participantes
4
4
13
10

1
3
8
12

9
24
41
61

2016
2017
2018
2019

Proporcionou-se a realização de uma ação de Palestras Motivacionais a todos os colaboradores do
Município de Mirandela.

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar de Trás os Montes (PIICIE)
No âmbito do projeto PIICIE desenvolveram-se diversas atividades, quer no projeto 114, quer no 115,
direcionadas aos alunos do Agrupamento de Escolas de Mirandela, a registar:
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Projeto 114 - Um Outro Olhar para o Conhecimento/Aprendizagem
- Foi realizada uma Visita de Estudo – Lisboa (com ida ao Teatro Politeama incluída)
Destinatários: Alunos do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico do AEM
- Dinamizou-se o Clube de Teatro e Expressões
Destinatários: Alunos do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico do AEM
Local: Escola Secundária, Escola Luciano Cordeiro e Escola de Torre de Dona Chama.
- Promoveram-se Campos de Férias/Atividades de Tempos Livres
Destinatários: Alunos do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico do AEM
- Promoveram-se Oficinas “Aprender e Brincar”
Destinatários: Alunos do Ensino Pré-Escolar do AEM
- Realizaram-se dois “Peddy-Papper” nas pausas letivas de Natal e Páscoa
Destinatários: Alunos do AEM
- Desenvolveram-se atividades de Animação nos Intervalos Escolares
Destinatários: Alunos do 1.º e do 2.º Ciclo do AEM
Local: Escola Luciano Cordeiro, Escola do Fomento e Escola do Convento.
Projeto 115 - Hoje Há Escola/Retorno à Aprendizagem
12/11/2019 - Educação Positiva e Consciente: A Importância da colaboração entre a Escola e a Família
Escola sede do Agrupamento de Escolas de Mirandela - 94 encarregados de educação.
Escola Luciano Cordeiro - 63 encarregados de educação.
01/10/20192 - A Importância da colaboração entre a Escola e a Família
Destinatários: 31 encarregados de educação.
27/11/2019 - Promoção de Comunicação Assertiva - Como lidar com Situações complexas
Destinatários: Assistentes Operacionais Escola de Torre D. Chama.
- Comunicarte
Datas: 24-10-19;28-10-19;30-10-19;31-10-19;4-11-19;7-11-19.
Destinatários: 9.º anos do AEM 7 turmas no total de 140 alunos.
Local: Escola Sede e Escola de Torre Dona Chama
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25/11/2019 - Promoção Autorregulação das Aprendizagens – “Sarilhos do Amarelo”
Destinatários: 9 Turmas de 3.º ano do Agrupamento de Escolas de Mirandela – 180 participantes
21/11/2019 - Yoga e Relaxamento
Destinatários: 1.º e 2.º ano – 25 alunos
Local: Escola de Torre Dona Chama
- Sinalizações individuais de alunos para serviço de psicologia e, trabalhar famílias envolvendo a parte de
educadora social.
21/11/2019 - Relações interpessoais
Destinatários: 1 turma de 9º ano – 18 alunos.
Local: Escola Sede AE
9. Acompanhamento Familiar
Destinatários: Famílias sinalizadas pelo AEM
Local: Gabinete PIICIE
10. Desenvolvimento de Competências Sociais e Escolares
Destinatários: Alunos/as do AEM
Local: Gabinete PIICIE

TRANSPORTES ESCOLARES
Privilegiaram-se nesta matéria todas as tarefas de organização, controle/fiscalização e manutenção do Plano
de Transportes Escolares definido para a área do município, procurando encontrar-se as soluções que
satisfaçam as reais necessidades dos alunos utilizadores.
•

Para dar cumprimento ao preceituado na Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril, no concurso público foi incluído o
serviço de vigilância, quando aplicável, e assegurou-se a presença de 10 vigilantes nas viaturas de
transportes públicos a fim de garantir a segurança dos alunos do ensino pré-escolar e 1.º CEB que passaram
a utilizar esta modalidade de transporte, apesar de a referida lei não se aplicar a este serviço;

•

Utilizaram transportes escolares 510 alunos, dos quais, 424 utilizaram transportes públicos e 86 transportes
adjudicados: 23 Crianças do ensino pré-escolar utilizaram transporte público, em 9 circuitos da rede de
transportes públicos; 82 Alunos do 1.º ciclo do ensino básico utilizaram transporte público, em 10 circuitos
da rede de transportes públicos; 319 Alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário
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utilizaram transporte público, nos 10 circuitos da rede transportes públicos; 12 Crianças do ensino préescolar utilizaram transporte adjudicado, em 4 minicircuitos do plano de transportes escolares do concelho
de Mirandela; 37 Alunos do 1.º ciclo do ensino básico utilizaram transporte adjudicado, em 9 minicircuitos
do plano de transportes escolares do concelho de Mirandela e 37 Alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico
e do ensino secundário utilizaram transporte adjudicado, em 10 minicircuitos do plano de transportes
escolares do concelho de Mirandela.
CICLO DE ENSINO

Nº ALUNOS

Pré-escolar
1.º Ciclo ensino básico
2.º Ciclo ensino básico
3.º Ciclo ensino básico
Ensino secundário

35
119
88
149
119

700

Transportes Escolares

642

600
474

500

424

400
300
171

200

95
100

26

50

48

86

60

0

0

0
2017
Tra nsportes adjudicados

2018
Transportes públicos

2019
Transportes município

Outros concelhos

Transportaram-se, também, para a Escola Básica de Torre D. Chama 60 alunos de outros concelhos:

Alunos oriundos dos concelhos de Macedo de Cavaleiros e Vinhais
Proveniência

Macedo de Cavaleiros

Vinhais

Ciclo de Ensino

Nº alunos

Pré-escolar
1.º Ciclo ensino básico
2.º Ciclo ensino básico
3.º Ciclo ensino básico
1.º Ciclo ensino básico
2.º Ciclo ensino básico
3.º Ciclo ensino básico

4
11
10
14
5
4
12

3.2 – DESPORTO E JUVENTUDE
Decorrente da grande atividade existente no concelho, que exige cada vez maior acompanhamento dos
diversos tipos de apoio às coletividades e eventos desportivos, os serviços de Desporto contam com um
Técnico Superior afeto à Coordenação Desportiva Municipal.
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Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo
Foi formalizada a assinatura de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, com 14 Coletividades,
com efeitos para o último trimestre do ano de 2019.

Apoios às Coletividades Desportivas
O Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipação à Prática Desportiva define todo um conjunto
de regras e prioridades indispensáveis para a obtenção de diversos apoios. Pretende-se que este Regulamento
seja o garante de uma estratégia de desenvolvimento desportivo, só alcançável através da parceria ativa, do
esforço conjunto e do trabalho contínuo, a promover entre os diversos agentes desportivos e a autarquia.
Salientar que no final do ano de 2019, registam-se no concelho mais de 950 Atletas Federados
distribuídos por 20 Clubes e 24 diferentes modalidades. Sendo um dos objetivos da autarquia o de
garantir a participação de Clubes, Atletas e Praticantes nas diversas competições de âmbito local, distrital,
regional, nacional e internacional, surge a necessidade de consagrar um conjunto de apoios diversificados e
progressivos à prática desportiva em função de critérios objetivos. No ano em apreço os apoios atribuídos às
coletividades desportivas assentaram essencialmente em dois pilares: Apoios Financeiros e Apoios
Logísticos.

Apoios Financeiros
Os Apoios Financeiros poderão ser de dois tipos: Subsídios Anuais (transferência de verbas que permitam
fazer face a despesas correntes para o desenvolvimento de atividades regulares) e Subsídios
Extraordinários (despesas extraordinárias para o desenvolvimento pontual de atividades). No ano de 2019 o
Município de Mirandela aprovou um total de 346.500.00€, relativos a Apoios Financeiros.
Apoios Financeiros
350.000,00 €
312.399,00 € 312.600,00 €
300.000,00 €
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Subsídios Anuais
Os subsídios anuais atribuídos contemplaram um total de 14 coletividades desportivas, num valor total de
312.600.00€. Para a atribuição destes valores, as coletividades tiveram que entregar ao Município de
Mirandela os respetivos Planos de Atividades de 2019 e os Relatórios de Contas relativos a 2018.
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Subsídios Extraordinários
Tendo em conta a realização de um conjunto de atividades não previstas inicialmente nos Planos de
Atividades ou não contempladas através de subsídios anuais, o executivo municipal aprovou ao longo do ano
um valor total de 33.900.00€ e do qual usufruíram 12 coletividades desportivas.

Apoio Logístico
O apoio logístico diz respeito à Cedência de Instalações Desportivas Municipais e Sedes, à Cedência de
Transportes Municipais e ao apoio para o desenvolvimento de Eventos Desportivos. No ano de 2019 a
autarquia isentou e/ou apoiou as coletividades desportivas num valor total de 240.760.00€, tendo usufruído
desta tipologia um total de 17 coletividades. Foram apenas contabilizados os valores de Apoios Logísticos
referentes à Cedência de Instalações Desportivas e Cedência de Transportes Municipais.
Apoios Financeiros
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Instalações Desportivas
As Instalações Desportivas Municipais passíveis de cedência às coletividades desportivas e consideradas
para os cálculos referidos são: Piscina Municipal de Mirandela, Campo Desportivo da Reginorde, Pavilhão A
da Reginorde, Complexo Desportivo do Cachão, Pavilhão Inatel, Pavilhão da Escola Secundária e Pavilhão
da Escola Luciano Cordeiro. No ano de 2019, 17 diferentes coletividades usufruíram deste tipo de apoio,
tendo a autarquia isentado os preços previstos nos diversos Regulamentos num valor total de 240.760.00€.
Tratando-se de um valor que não era por norma tipificado na atribuição anual de Apoios às Coletividades, foi
entendimento que devia ser considerado, pois às Instalações Desportivas estão sempre associados elevados
custos de operacionalização e manutenção.

Transportes
Sendo um dos pilares fundamentais no desenvolvimento das atividades regulares das coletividades
desportivas, este apoio representou um valor total de 55.500.00€, tendo dele usufruído um total de 13
coletividades, com um total de 178 transportes, divididos pelas mesmas. Importa referir que o Município
apoiou, em primeira instância, as coletividades que não dispõem de transportes próprios, seguida da
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formalidade das competições a disputar (local, regional, nacional), mas considerou também a distância total
das deslocações.
Sabendo-se da enorme dificuldade que as coletividades têm em efetuar as suas deslocações, no ano de 2019
procedeu-se à contratualização, para o aluguer de um total de 100 transportes, sendo esta bolsa gerida pelos
serviços de desporto. Sublinhar ainda que mais de 95% dos Transportes Municipais utilizados (carrinhas de
16 lugares) tiveram como finalidade a colaboração com as Coletividades Desportivas e com as atividades
promovidas para as Juntas de Freguesia e Jardins de Infância do concelho de Mirandela.
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Municípios Amigos do Desporto 2019
O Município de Mirandela foi distinguido, pela Associação Portuguesa de Gestão de
Desporto - APOGESD e pela Cidade Social com o galardão Município Amigo do
Desporto 2019. Esta distinção é atribuída à autarquia, pela terceira vez consecutiva,
continuando assim a integrar a lista de municípios portugueses “amigos do desporto”,
sendo uma forma de reconhecimento e valorização das boas práticas desenvolvidas na
área desportiva.

Gestão de Instalações Desportivas Municipais
Na gestão da qualidade das instalações desportivas municipais assume especial destaque a satisfação dos
munícipes e as suas expectativas, numa perspetiva de melhoria contínua. A autarquia assegura a gestão direta
e responsabilidade de atividades nas Instalações Desportivas da Piscina Municipal de Mirandela, do Pavilhão
Desportivo Inatel, do Campo Desportivo da Reginorde e dos Pavilhões Desportivos do Agrupamento de
Escolas de Mirandela.

Pavilhão Desportivo INATEL/ Acessos
O Pavilhão INATEL assume-se como um importante palco de realização de atividades associadas à prática
desportiva formal, prestando neste sentido um grande apoio às coletividades desportivas do concelho, no que
respeita à realização de treinos e jogos. Relativamente ao número total de acessos registados, referir que se
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verificou um decréscimo em comparação com anos anteriores, tendo em conta que a partir do mês de março
de 2019 as aulas de Educação Física da Escola Secundária deixaram de ter lugar neste local. Os 20.348
acessos registados dizem respeito às atividades regulares e pontuais que decorreram durante a semana e fimde-semana.

Plano de Atividades Regulares do Pavilhão Desportivo INATEL
Durante o ano de 2019 as atividades realizadas neste espaço, pelos grupos de prática desportiva informal,
decresceram destacando-se, no que respeita à utilização regular, as atividades promovidas pelos Clubes com
prática desportiva formal, designadamente: três equipas do Futsal Clube de Mirandela, duas equipas da
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Vale Madeiro e os vários escalões da Secção de
Basquetebol do Sport Clube de Mirandela.

Plano de Atividades Pontuais do Pavilhão Desportivo INATEL
Tiveram lugar no Pavilhão Inatel um total de 131 atividades pontuais, registadas essencialmente ao fim-desemana e que representam cerca de 270 horas de utilização. Estas atividades estão essencialmente ligadas à
prática de jogos dos diversos Campeonatos Distritais/Regionais, mas também a algumas fases intermédias de
Campeonatos Nacionais.

Manutenção e Requalificação do Pavilhão Desportivo INATEL
É de sublinhar a pintura de zonas interiores e salas que não haviam sido contempladas nas intervenções que
iniciaram no ano anterior. Foi reabilitada a antiga sala de reuniões, tendo-se criado um espaço para os
Técnicos de Desporto. Realçar ainda a substituição e reparação da iluminação da nave central e das bocasde-incêndio no interior do Pavilhão.

Piscina Municipal de Mirandela
A Piscina Municipal tem como objetivo contribuir para o enriquecimento da sociedade na qual está inserida,
respeitando os valores fundamentais inerentes à atividade e contribuindo para uma ocupação saudável do
tempo livre e socialização através do desporto e realização humana. É seguindo este propósito que a Piscina
Municipal de Mirandela definiu uma Política da Qualidade com o objetivo de prestar um serviço com bases
sólidas a todos os utentes e instituições.

Acessos da Piscina Municipal de Mirandela
Analisando-se o número total de acessos contabilizados no ano de 2019, evidencia-se um total de 39.629.
Este número decresceu em cerca de 2500 acessos. Para este decréscimo muito contribuiu a redução da
atividade de alguns Clubes, nomeadamente a não realização de aulas de Educação Física do Agrupamento de
Escolas de Mirandela.
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Sendo um dos objetivos desta instalação o acesso de todos à prática desportiva, importa salientar que o
número de acessos isentos é elevado.

Plano de Atividades Regulares da Piscina Municipal de Mirandela
No ano em apreço deu-se continuidade ao horário de funcionamento com a abertura às 07h45, duas vezes por
semana. Nas atividades da Escola de Natação registou-se um número médio de 430 inscrições, ao longo dos
11 meses. Relativamente ao plano de atividades regulares, referir que continuou a fomentar-se a ampliação
das aulas de Hidroginástica das Freguesias, abrangendo-se em 2019 vinte freguesias.

Plano de Atividades Pontuais da Piscina Municipal de Mirandela
A Piscina Municipal registou algumas atividades de grande relevo, em que estiveram envolvidos todos os
colaboradores do desporto, a designar: Torneio Cidade de Mirandela, Campeonatos Regionais de Inverno
da Associação Regional de Natação do Nordeste e o Curso de Nadadores-Salvadores, que contou com a
presença de cerca de 20 formandos. As atividades pontuais assinalam 750 acessos distribuídos pelos eventos
supra referidos. No âmbito das comemorações do XVº Aniversário da Piscina Municipal foram distinguidos
os Utentes mais antigos e os Utentes do ano, para além da realização de atividades para os Alunos da Escola
de Natação, como a Happy Hour Crianças e Jovens e a Hidro Glow Party. Organizou-se a Travessia do Rio
Tua em Águas Abertas que, pelo terceiro ano consecutivo, fez parte do Circuito Nacional de Águas Abertas
da Federação Portuguesa de Natação. Realçar que pelo quarto ano consecutivo, a Escola de Natação de
Mirandela obteve por parte desta mesma entidade a Certificação Nível 1 para as atividades implementadas.
Foi também promovido um convívio, em dezembro, entre todos os Utentes das Aulas de Hidroginástica
Sénior, quer das Freguesias, quer da Escola de Natação, com cerca de 300 participantes.

Manutenção e Requalificação da Piscina Municipal de Mirandela
Relativamente às requalificações efetuadas na Piscina Municipal é de salientar a pintura das áreas de acesso
e dos balneários dos monitores e as intervenções efetuadas em ambos os tanques da Piscina Municipal que
passaram pela eliminação de fugas existentes, pela colocação de “pastilhas” (azulejos) em falta e pela
reparação das juntas. Destacar a grande intervenção/investimento realizada numa sala das máquinas, na troca
de tubagens do circuito de aquecimento e montagem de um novo termoacumulador. Procedeu-se ainda à
troca de vidros da fachada e no corredor de acesso aos balneários.

Campo Desportivo da Reginorde
O Campo Desportivo da Reginorde pretende ir de encontro às necessidades e densidade da população,
possibilitando que ali decorram diversas atividades desportivas que promovam hábitos de vida saudáveis.
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Plano de Atividades Regulares do Campo Desportivo da Reginorde
A utilização do Campo Desportivo da Reginorde é na sua totalidade isenta de pagamento. Contou, em 2019,
com cerca de 1250 horas de utilização. Senso uma instalação recente, este espaço têm-se assumido como um
pilar no desenvolvimento das atividades de Treino dos Escalões de Formação do Sport Clube de Mirandela,
mas também com as da equipa Sénior, que têm aqui um importante aliado na preparação da equipa. Para
além deste utilizador usufruíram do espaço a Associação para o Desenvolvimento de São Pedro Vale do
Conde e a Casa da Cultura e Recreio do Cachão.

Plano de Atividades Pontuais do Campo Desportivo da Reginorde
Registaram-se 141 atividades pontuais, arroladas ao fim-de-semana e que representam cerca de 400 horas de
utilização.

Manutenção e Requalificação do Campo Desportivo da Reginorde
Sendo uma instalação que necessita de cuidados programados para a manutenção do relvado sintético, foram
executadas as duas manutenções previstas. Esta manutenção é efetuada por uma empresa especializada e
consiste na descompactação, escovagem e limpeza das superfícies, para além, da revisão e verificação das
colagens das juntas e áreas de grande penalidade. Foi ainda efetuada uma limpeza das caleiras e de ervas e
musgos. No ano em apreço todas as balizas foram alvo de verificação interna, tendo sido substituídas todas
as redes das balizas de futebol de 11 e de futebol de 7. Decorreram também ações pontuais de manutenção
com a iluminação, as torneiras e os sistemas de abastecimento de água quente.

Pavilhões Desportivos do Agrupamento de Escolas de Mirandela
O Município de Mirandela e o Agrupamento de Escolas de Mirandela assinaram, em setembro de 2019, um
Protocolo onde ficou definido que entre as 18h00 e as 24h00 é o Município de Mirandela que assegura a
gestão desportiva dos Pavilhões da Escola Secundária de Mirandela e da Escola Luciano Cordeiro. Este
Protocolo implicou que a autarquia tenha alargado uma apólice de seguro de acidentes pessoais a todas as
instalações desportivas em que assume a gestão direta.

Plano de Atividades Regulares dos Pavilhões Desportivos do AEM
No plano de atividades regulares de ambos os Pavilhões decorrem diversas atividades divididas em:
utilizadores formais (Clubes) para treinos e jogos e utilizadores informais (Grupos) para realização de
atividade física. Os principais utilizadores de prática desportiva formal de ambos os Pavilhões foram as
Secções de Voleibol e Basquetebol do SCM. Relativamente às atividades de prática desportiva informal
estão divididas por 18 grupos que uma/duas vezes por semana realizam atividade desportiva nestas
instalações. Pela primeira vez, em 2019, as entidades submeteram os pedidos diretamente à autarquia tendo
sido isenta de pagamentos a totalidade de horas.
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Plano de Atividades Pontuais dos Pavilhões Desportivos do AEM
Em 2019 tiveram lugar nos Pavilhões do Agrupamento de Escolas de Mirandela um total de 109 atividades
pontuais, registadas ao fim-de-semana e que representam 300 horas de utilização.

Desporto Formal
Projetos Erasmus+
O Município de Mirandela esteve na linha da frente no que diz respeito ao programa Erasmus+, na área do
desporto. Considerando o término de todos os projetos faz-se um resumo dos mesmos:
Foram realizadas diferentes tarefas relativas ao encerramento dos projetos europeus. Cabe deixar uma nota
relativa a este percurso, em termos de projetos europeus, que iniciou em 2014.
O arranque oficial foi em janeiro de 2014 e o seu término é em dezembro de 2020.
Em 2015 iniciou a parceria estratégica “Encouraging Girls Participation in Sports” (EGPiS); seguidamente
“Share and Shake”; em 2016 formam aprovadas quatro parcerias: “IWON”, “Just Sport”, “YSDA” e
“Acelerator”, sendo que o projeto “Acelerator”, coordenado pela FIRIS, foi um projeto candidatado na
Polónia no âmbito da “Ação Chave 2” do programa Erasmus+. Em julho de 2017 foi aprovada a segunda
edição do projeto “Encouraging Girls Participation in Sports” (EGPiS 2), projeto este que teve o seu
arranque em Março de 2018.
No primeiro trimestre de 2019 foram elaborados e entregues os relatórios de três projetos que tiveram o seu
término em dezembro de 2018, designadamente: “Just Sport”; “YSDA”, “IWon” e “Acelerator”.

Projeto “Acelerator”
Site: http://acelerator.eu
Criou-se uma base de dados com informações sobre instalações desportivas de três países diferentes:
Polónia, Holanda e Portugal. O projeto consistiu numa troca de experiências entre os diversos responsáveis
pela gestão de instalações desportivas, no âmbito do qual foram realizadas visitas técnicas aos vários países
parceiros: Polónia, Holanda e Portugal. Mirandela participou apenas na deslocação à Polónia e recebeu os
dois parceiros do projeto - FIRIS e Praesentis.
Na deslocação à Polónia participaram seis elementos em representação de Mirandela, que além das visitas
técnicas efetuadas às diversas instalações desportivas participaram, também, num seminário sobre a temática
da Gestão das Instalações Desportivas.
No que à base de dados diz respeito, foi criado um site do projeto com informações sobre diversas
instalações desportivas nos países parceiros. De Mirandela foram incluídas na plataforma digital: Piscina
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Municipal de Mirandela, Pavilhão do CTM, Campo Desportivo da Reginorde, Pavilhão do Inatel e
Polidesportivo da Mata dos Castanheiros.
Relativamente ao financiamento do projeto, Mirandela recebeu uma transferência no valor de 575,00 euros,
cujo objetivo era financiar a deslocação à cidade de Eindhoven, na Holanda, aquando da abertura do mesmo.
Essa viagem não chegou a realizar-se.

Projeto “Just Sport”
Site: http://just-sport.org
O projeto “Just Sport” teve como objetivo alertar para os malefícios do Doping no desporto de recreação e
no desporto de formação. Mirandela participou na reunião de abertura do projeto, na Croácia, tendo acolhido
a segunda reunião. Entre os dias 13 e 14 de abril de 2018, decorreu na cidade de Umea, na Suécia, uma
reunião relativa as atividades finais a desenvolver no projeto. Foram envolvidos diversos clubes locais e os
ginásios do concelho, ao longo de todo o projeto e foi realizado um seminário em Mirandela, onde
participaram 40 pessoas. A última iniciativa do projeto foi realizada na cidade de Opatija/Rijeka, na Croácia,
no dia 5 Junho e consistiu numa conferência de âmbito internacional na qual o Município de Mirandela
marcou presença.
Financeiramente, houve uma tranche no valor de 17.559,00€, no dia 2 de março de 2017 e no dia 29 de junho
de 2018 outra no valor de 795,00€, totalizando assim 18.354,00€. Considera-se que existe um ajuste
financeiro de 1.107.92 Euros, que teria de ser devolvido ao parceiro coordenador - Associação Desportiva de
Rijeka, mas que nunca foi reclamado o pagamento.

Projeto “IWON”
Site: www.iworkoutnow.com
O projecto “I Work Out Now” foi uma parceria estratégica entre o clube Palestra Ginástica Ferrara (Itália), a
Universidade de Desporto da Lituânia e o Município de Mirandela, que consistia em analisar e propor um
conjunto de exercícios destinado aos treinadores para ajudar a prevenir as lesões desportivas mais típicas.
Foi desenvolvido um conjunto de linhas orientadoras destinados aos técnicos desportivos assim como uma
aplicação para telemóvel na qual podiam ser visualizados os exercícios em vídeo. Estes produtos finais do
projeto foram disponibilizados no site e podem ser descarregados gratuitamente.
Financeiramente foi transferido o valor de 7.262,34€, já em 2017. Foram reportados 9.424,73€ no relatório
final, sendo que 6.168,85€ correspondiam a salários. Existe informação de que o clube Palestra Ginástica
Ferrara tem que transferir ainda para a autarquia - 200,16€.
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Projeto “YSDA”
Site: www.ysda.eu
“Youth Sport Development Ambassador” (YSDA) visou desenvolver competências de liderança nos jovens
locais e ajudar a integrar minorias étnicas através do desporto, possibilitando a troca de experiências entre
todos os participantes. Mirandela teve quatro jovens em formação e em mobilidade na Europa, tendo sido
acompanhados pelos respetivos mentores em viagens a Itália, País de Gales, Hungria e Eslovénia. Acolheu
também jovens líderes e os mentores provenientes da Polónia, Bulgária, Eslovénia e Hungria. O projeto,
além da formação dos jovens líderes (YSDA’s) incluía o desenvolvimento de um programa de atividades
desportivas para minorias étnicas durante 10 semanas. O público-alvo deste projeto foram 50 alunos
africanos selecionados da ESACT de Mirandela e as atividades decorreram durante 16 semanas, no Pavilhão
da Escola Luciano Cordeiro.
Financeiramente foi transferido o valor de 9.442.20€. No final foram reportados 17.109.53€, dos quais
7.380,00€ eram salários imputados a colaboradores do município. No dia 9 de julho de 2019 o coordenador
informou que ainda serão transferidos mais 5203,56€.
Considerando que o valor afeto ao salário dos colaboradores não era pago aos mesmos, o município
beneficiou com os projetos, só em salários, um total de 21.656,01€ (YSDA:7.380,00€; I Won: 6.168,85€;
Just Sport: 7.532,16€) e ainda Acelerador: 575,00€ relativos a uma viagem não efetuada.

Projeto Erasmus+ :”Encouraging Girls Participation In Sports EGPiS2”
Juntamente com mais sete países europeus desenvolveu-se desde janeiro de 2018 até 31 de dezembro de
2019 o projeto Incentivar a Participação das Raparigas no Desporto - EGPiS2, que pretendeu envolver a
participação ativa de raparigas no desporto em abordagens não competitivas. O projeto teve um orçamento
global de 378.999.00€, sendo a parte correspondente ao município de Mirandela de 32.240.00€.
Foram realizadas pesquisas sobre fatores socias que incentivam a participação de raparigas no desporto,
criação de tutorias, realização de inquéritos, atividade lúdico-desportivas, organização de workshops,
produção intelectual através da elaboração de relatórios financeiros e técnicos. Realizaram-se duas
deslocações internacionais para participação em reuniões obrigatórias, traduziu-se toda a documentação
necessária, tratamento gráfico, impressão e distribuição do folheto referente ao projeto.
Durante o ano de 2019 deu-se continuidade à elaboração dos conteúdos semanais para a Newsletter do
Município de Mirandela, site e redes sociais.
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Apoio na Newsletter Semanal
Nº de Notícias efetuadas/mês
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Desporto Informal
No âmbito do Desporto Informal, transcrevem-se as atividades mais relevantes desenvolvidas ao longo do
ano de 2019 dentro da área de competência do Desporto.

Apoio e Gestão de Eventos Desportivos
A intervenção na área dos eventos desportivos pretende promover e potenciar a prática de atividades físicas
por parte da população em geral através do apoio e dinamização de atividades desportivas diversas, tendo
como principais objetivos democratizar e disseminar a prática da atividade desportiva federada e
promover/incentivar a organização de eventos desportivos. Foram criadas condições para realização de
parcerias com diversas entidades, com competência para promover atividades, que se revelam de especial
interesse para o desenvolvimento desportivo municipal.

Apoio e Gestão de Eventos Desportivos Formais
Promoveu-se o apoio sistemático ao desporto na vertente de competição, na realização de grandes eventos e
competições através da colaboração com as coletividades desportivas do concelho na organização das suas
competições regulares e eventos esporádicos, alguns deles com algum impacto regional e até mesmo
nacional.
EVENTOS DESPORTIVOS 2019
Designação

Entidade organizadora

Jamboree Nacional de Minibásquete

SCM - Basquetebol

Torneio de Voleibol de Praia /Ribeiras Café / SCM

SCM - Voleibol

Torneio Mirandela Cup

SCM - Futebol Formação

VIº Torneio Cidade de Mirandela

SCM - Natação

Travessia do Rio Tua-Camp. Nac. De Águas Abertas

SCM - Natação

Campeonato Regional de Infantis e Absolutos - ARNN

SCM - Natação

Torneio cidade do Tua - Petizes e Traquinas

Confraria - SCM Futebol Formação

Torneio de Desenvolvimento UEFA

AFB

BTT Rota do Azeite em Valbom dos Figos

ACDR Valbom dos Figos

Rota da Alheira 2019

CCM
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Encontro de Escolas de Ciclismo

CCM

IIº Trail Noturno Nossa Senhora do Amparo

Mirandela a Correr - Confraria

IIª Corrida São Silvestre

Mirandela a Correr - CMM

Open 3x3 FIBA - Etapa de Bragança

ABB

Iº Torneio Festas de Mirandela - Ténis de Mesa

Confraria Nª Sª do Amparo

Campeonato do Mundial de Kung Do Te

AMAO

7º Estágio Interestilos

ADPNT

Grande Gala de Boxe

GCM

Passeio TT Feira da Alheira 2019

Motoclube

Concentração Motard

Motoclube

Passeio de 50Tinhas

Motoclube

Corta Mato Distrital do Desporto Escolar

Desporto Escolar

Torneio de Xadrez "Noites Quentes"

CAMIR

Meia Maratona à Americana - Carlos Lelo

Clube Caça e Pesca de Mirandela

Corta Mato do AEM

Desporto Escolar

Gala do Desporto PressNordeste

CMM-Pressnordeste

Corrida da Família

CMM-Setor de Desporto

Hidro Carnaval

CMM-Setor de Desporto

Passeio Sénior 2019 - Guimarães

CMM-Setor de Desporto

Festa de Natal do Desporto Municipal

CMM-Setor de Desporto

Atividades Natal 2019 - Hidro Natal + Convívio

Município de Mirandela

Atividades de Natal - Desporto

Município de Mirandela

Dia do Utente da Piscina Municipal de Mirandela

CMM-Setor de Desporto

Semana da Juventude e Desporto 2019

CMM-Setor de Desporto

Semana Europeia do Desporto 2019

CMM-Setor de Desporto

Mirandela a Mexer 2019

CMM-Setor de Desporto

Dia Internacional da Juventude

Município de Mirandela

Curso de Nadadores Salvadores

CMM-Setor de Desporto

Aniversário da Piscina Municipal de Mirandela

CMM-Setor de Desporto

Taça Regional de XCC Juvenil na Torre D. Chama

ACB

Volta ao Nordeste

ACB
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Apoio e Gestão de Eventos Desportivos Informais
Dando continuidade ao fomento da prática desportiva mais informal deu-se continuidade ao Mirandela a
Mexer, que se carateriza por sessões de duas horas de atividade física de carácter gratuito e acessível a todos
os munícipes, com a estreita colaboração de entidades e empresas do concelho, que também participam no
projeto a título gratuito. Em 2019 realizaram-se cinco sessões durante o mês de junho, que contaram com a
colaboração de oito entidades e com participação aproximada de 450 munícipes.
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Implementação do Projeto Atividade Física Sénior> 55 anos (PAFS> 55ANOS)
Foi criado e implementado o PAFS> 55anos nas freguesias do concelho de Mirandela, no sentido de
promover uma estratégia de intervenção e coesão territorial, com um conjunto de atividades físicas
monitorizadas e adequadas à população idosa, por forma a fomentar o direito a um envelhecimento saudável,
tornando os séniores socialmente ativos, otimistas e fisicamente mais fortes.
Para a implementação do projeto foi necessária a divulgação junto dos senhores presidentes de Junta de
Freguesia; arranjo e cedência de instalações para a prática da atividade física sénior; Captação de
interessados na atividade física e efetivar ficha de inscrição; Elaboração de protocolo de cooperação entre o
Município e as Freguesias e Pesquisa e aquisição de material didático.
O Projeto tem dois professores adstritos ao mesmo e uma viatura. Abrange 24 das 30 freguesias do
concelho, com 360 inscritos.
Em 2019 houve a divulgação do projeto na RTP1, com aula em direto na aldeia do Franco.

Para a população Sénior foi ainda organizado o passeio sénior de Páscoa à Penha, Guimarães; o passeio à
praia de Matosinhos e ao Sealife, com cerca de 260 séniores e a Festa de Natal – Festa do Desporto
Municipal, que reuniu 300 participantes séniores.
Referir ainda que o trabalho desenvolvido pelos técnicos desta área estava sob a alçada do Gabinete de
Apoio às Juntas de Freguesia e que no ano de 2019 passou a estar integrado no setor do Desporto/DEASDJ.
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A implementação deste projeto é muito positiva, sendo evidentes as melhoras na condição física e, em
consequência, psicológica dos participantes.
Realçar que está a ser desenvolvido para o PAFS> 55 ANOS, a criação de regulamento interno para o
projeto “Atividade Física Sénior”, a elaboração de um calendário anual dedicado aos séniores, com fotos nas
aulas de ginástica; a programação de Mega Aula de Ginástica (quartas-feiras), na Zona Verde ou Reginorde e
a valorização do trabalho nas freguesias.

Conselho Desportivo Municipal de Mirandela
No dia 1 de abril de 2019 foi legalmente
constituído

e

apresentado

o

Conselho

Desportivo Municipal. Este conselho é um
órgão consultivo que visa a promoção de
uma política desportiva no âmbito das suas
competências, legalmente atribuídas aos
órgãos autárquicos. O Conselho reuniu,
ordinariamente, duas vezes em 2019, dando
cumprimento aos preceitos legais. O funcionamento e as condições logísticas necessárias foram assegurados
pelo serviço de Desporto.

Atividades Piscina Municipal de Mirandela
Relativamente às atividades desenvolvidas na piscina municipal existem trabalhos “invisíveis”, que devem
ser registados: apoio na elaboração de tarjas/cartazes informativos, planeamento e execução das férias
desportivas de natal e Páscoa; Apoio no pedido de orçamentos para material desportivo-didático para a
escola de natação; Elaboração de vários Diplomas de reconhecimento para entrega aos Utentes, organização
de medalhas, de troféus, etc. Também no que diz respeito à Escola de natação de Mirandela, promovem-se
as aulas de Natação e Hidroginástica; faz-se a substituição de colegas; Organização e apoio pedagógico das
turmas existentes e criação de novas turmas para a época seguinte; Organização e compilação dos dados a
enviar anualmente para o projeto Portugal a Nadar e Realização das avaliações trimestrais dos alunos da
Escola de Natação.
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Equipamentos Desportivos - Inspeção e Vistoria
Localização
Os equipamentos desportivos alvo de inspeção e vistoria foram 19, localizados em: Abambres, Avidagos,
Contíns, Cabanelas, Cachão, Cedães Frechas, Lamas de Orelhão, Mascarenhas, Mirandela (5),
Pereira, Navalho, Passos, S. Pedro Velho e Vale Salgueiro. Foram efetuadas um total de 24 vistorias.

Segurança de equipamentos e apetrechos desportivos
As condições técnicas e de segurança a observar na conceção, instalação e manutenção destes equipamentos
desportivos estão definidos no Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de maio.
O regime consagrado neste diploma estabelece uma obrigação geral de segurança que deve ser respeitada,
não apenas no momento da colocação dos equipamentos, mas ao longo da sua utilização, independentemente
de estarem inseridos em recintos desportivos de acesso controlado ou livre. Os Polidesportivos e
equipamentos da cidade são vistoriados e inspecionados duas vezes por ano.

Certificação dos Equipamentos
A certificação dos equipamentos é feita por Organismos de Inspeção acreditados pelo IPAC.
Certificação de Equipamentos

Em Conformidade

Não
conforme

INATEL:
Tabelas de basquetebol (2)

s

Balizas de futebol 5 (2)

s

Tabelas de Basquetebol da Mata dos Castanheiros (2)

s

Tabelas de Basquetebol do Vale de Azenha (2)

s

CAMPO DESPORTIVO DA REGINORDE:
Balizas de Futebol 11 (2)

s

Balizas de Futebol 7 (4)

s

PARQUE DR. JOSÉ GAMA:

PG.02_PROC.07_IMP.05

Tabelas de basquetebol (2)

s

Balizas de futebol 5 (2)

s

Página 72 de 191

Seguro
A autarquia nos equipamentos desportivos de que é responsável garantiu um seguro de responsabilidade civil
por danos causados aos utilizadores, em virtude de deficientes condições de instalação e/ou manutenção dos
mesmos.
Seguro de Responsabilidade Civil
INATEL:
Balizas de futebol 5 (2)
Tabelas de basquetebol (2)
Tabelas de Basquetebol da Mata dos Castanheiros (2)
Tabelas de Basquetebol do Vale de Azenha (2)
CAMPO DESPORTIVO DA REGINORDE:
Balizas de Futebol 11 (2)
Balizas de Futebol 7 (4)
PARQUE DR. JOSÉ GAMA
Balizas de futebol 5 (2)
Tabelas de basquetebol (2)

Sim

Não

x
x
x
x
x
x
x
x

Livro de Manutenção
O livro de manutenção é um documento obrigatório e nele deve constar a listagem completa e detalhada dos
equipamentos e seus fornecedores, bem como as reparações e principais ações de manutenção efetuadas e as
reclamações e acidentes verificados. Existem 14 livros de manutenção dos polidesportivos do concelho e 5
dos equipamentos da cidade.

Outras atividades
Elaboração e preenchimento das fichas de caracterização dos equipamentos desportivos registados no
património (19).
JUVENTUDE

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas
Em 2019 deu-se continuidade ao programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas», do IPDJ,
tendo sido aprovada uma candidatura para 28 voluntários, dos quais participaram efetivamente 18.
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Orçamento Participativo Jovem de Portugal
Foram elaboradas e submetidas três candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem de Portugal de 2019. As
mesmas foram aprovadas para ir a votação, contudo, as candidaturas não obtiveram votos suficientes para ser
executadas.

Conselho Municipal da Juventude
Foram acompanhadas e secretariadas duas reuniões do Conselho Municipal da Juventude, em 29 de janeiro e
24 de setembro de 2019.
LOJA PONTO JÁ
A Loja Ponto Já é um espaço público destinado aos jovens onde se disponibiliza informação de interesse
para a juventude, quer através da divulgação da informação nacional e internacional, no portal da juventude,
quer através da comunicação social, pesquisas diversas e organização dos sites disponíveis na Internet com
produtos externos direcionados aos jovens. O portal da juventude permite uma atuação/resposta mais eficaz e
dinâmica às necessidades e anseios dos jovens da sociedade atual.

“Banco dos Livros Escolares”
Com a entrega gratuita de manuais escolares por parte do Ministério da Educação registou-se um decréscimo
na entrega/levantamento de livros por parte dos encarregados de educação:
Total de manuais doados ao Banco dos Livros: 377
Total de famílias apoiadas pelo Banco dos Livros: 30
Total de manuais concedidos às famílias: 249
Todos os manuais desatualizados foram doados à instituição APPACDM para reciclagem.

“Porta 65” - Arrendamento Jovem
Continuou-se a dar-se apoiar aos jovens nas candidaturas ao programa Porta 65 - Arrendamento Jovem,
muitos dos quais recorrem à loja porque não têm meios técnicos para efetuarem a sua candidatura. Foram
prestadas um total de 88 informações presenciais, 56 informações por telefone e efetuadas 34 candidaturas.

Dia Internacional da Juventude
No âmbito do Dia Internacional da Juventude, que se assinala a 12 de agosto, a autarquia associou-se ao
Instituto Português do Desporto e Juventude I.P. (IPDJ) para celebrar esta data, proporcionando aos jovens
atividades lúdicas e desportivas a título gratuito, de 12 a 16 de agosto. Na Loja Ponto Já foram distribuídos
acessos para atividades de canoagem e stand up paddle, para a Piscina da Maravilha, karting, batismos de
voo e aerokick. Também o Ténis de Mesa a Patinagem promoveram nessa semana aulas livres abertas à
comunidade.
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3.3 – AÇÃO SOCIAL
O Serviço de Ação Social da autarquia manteve como áreas de intervenção direta a habitação social e
atendimento social e continuou, a intervir, enquanto parceria e dinamizador da Rede Social, em programas e
projetos de intervenção social.
Destacar que em 2019 concretizou-se à mudança das
instalações do Setor de Ação Social para o Centro
Cívico Dr. Adolfo Mariz, com o objetivo de centralizar
serviços de ação social num único lugar, oferecendo
condições justas e condignas quer às colaboradoras da
autarquia, quer aos(às) utentes.

Atendimentos Sociais
Caraterização dos atendimentos sociais por tipologia – 2019
N º/Quantificação:
Problemática Associada
Informações e encaminhamentos para o exterior
Pedidos de Habitação Social
Violência doméstica
CPCJ
Regulamento de Apoios Económicos
Programa de Emergência Social
Voluntariado
Desporto
Total

2017
1010
35
5
9
602
515
3
3
2183

2018
880
26
4
0
651
582
28
0
2171

2019
1553
34
9
5
459
632
0
0
2695

Número de atendimentos efetuados no Setor de Ação Social
2017

2018

2019

2183 2171 2695

1553
1010 880

602 651

35

26

459

515 582 632

34

28
9
5

9
5

4

3

3

3

1
Informações

Habitação Social

Sobreendividamento

Violência Doméstica

C. P. C. J.

R. A. E.

P. E. S.

Voluntariado

Desporto

Total

Analisando o gráfico verifica-se uma subida do nº de atendimentos em 2019. A maior procura de apoios
R.A.E foi no ano de 2018 e de P.E.S em 2019. Este aumento resulta do facto de ter surgido a R.L.I.S – Rede
Local de Intervenção Social - Serviço de atendimento e Acompanhamento Social, estrutura esta que não
apoia utentes com prestação pecuniária de RSI, sendo estes encaminhados para o Serviço Social da
autarquia. Em relação aos novos pedidos de habitação social verifica-se um equilíbrio de pedidos e isto
porque os munícipes têm vindo a constatar que a autarquia não tem tido casas devolutas. Os atendimentos
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referentes às vítimas de violência doméstica são no sentido de se poder apoiar através dos regulamentos
municipais. No ano em apreço foram encaminhadas 5 situações para a CPCJ. Em relação ao R.A.E, surgiu
uma diminuição no apoio no âmbito da Ação Social Escolar, comparativamente a 2017 e 2018. A área do
Voluntariado destacou-se no ano de 2018 devido à nova dinamização conjuntamente com a Rede Social e o
Gabinete de Apoio à Vereação.

Regulamentos Sociais – Apoios Sociais
O setor de Ação Social teve como recursos financeiros 130.000,00€ para a operacionalização do
Regulamento de Apoios Económicos e do Plano de Emergência Social.
Destacam-se alguns dados estatísticos que permitem caraterizar a sua operacionalização:
REGULAMENTO DOS APOIOS ECONÓMICOS
Tipologia
Medicamentos
Ação Social Escolar – Material Escolar - Ano Letivo 2019-2020
Isenção passe escolar - Ano Letivo 2019-202
Apoio Comparticipação de obras

N º de Apoios
1
98*
12
7

Valor (euros)
39,58
1.392,00
17.808,91

PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
Medicamentos
Renda de casa/ Empréstimos
Gás
Luz
Água
Apoios Complementares/ Apoios Não Tipificados

9 cartões PES
**315 cartões Abem
122
7
52
63
64

38.661,61
493,70
2.751,86
3.695,34
6.752,20

435

107.168,80

Total

35.573,60

*Foram solicitados 211 pedidos de apoio tendo sido entregues 98 faturas.
**No âmbito do Programa Abem – Rede de Medicamentos Solidários foram atribuídos 315 cartões.

Apoios Concedidos - Regulamento dos Apoios Económicos
2017

2018

2019

213
170
145
96
77

71

72

75

76

25

29

22
8

Refeição -Escalão A

Refeição - Escalão B
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Material escolar - Escalão Material escolar - Escalão
A
B

13

1

Medicamentos

8

12

12

Isenção de Passes
Escolares

3

1

7

Comparticipação de
Obras Habitação
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Apoios Concedidos - Plano de Emergência Social
2017
185

2018

2019

192

122
94

84
71
59

59
43

21

31
13
0

Não tipificado e
complementares

Isenção de pagamento
comparticipação
infantário

9

9

5

Medicamentos

Renda de casa

7

63

52
39

7

Gás

luz

Água

Análise de dados/ Apoios Sociais – Regulamentos Municipais:
Tendo em conta a tipologia dos apoios sociais da Câmara, verifica-se no gráfico do Regulamento dos Apoios
Económicos (R.A.E) que as maiores necessidades continuam a surgir no âmbito da ação social escolar.
Importa referir que a partir do ano de 2017, face à implementação do regime de gratuitidade dos manuais
escolares a todos/as os/as alunos/as do 1º ciclo do ensino básico da rede pública, com a sua distribuição
gratuita no inicio do ano letivo de 2017/2018, a autarquia deixou de disponibilizar apoio ao nível de livros
escolares. Desta forma, atualmente os apoios previstos no âmbito da ação social escolar dizem respeito a
material escolar, refeições para os alunos/as detentores do Escalão A e B. Prevê-se ainda nesta área apoio ao
nível da isenção de pagamento de passes escolares, sofrendo esta tipologia de apoio um aumento de 2016
para 2018 e mantendo-se em 2019.
Em 2019 foram também apoiados 98 alunos/as do 1º ciclo do ensino básico, em material escolar e 217
beneficiaram de refeição escolar, verificando-se uma maior prevalência de alunos/as detentores/as do
Escalão A em detrimento do Escalão B, tendência verificada ao longo dos anos.
Analisando o gráfico ao nível dos apoios concedidos no âmbito do P.E.S em 2019, verificou-se uma
diminuição acentuada de atribuição de apoios, em virtude da implementação do Programa Abem - Rede
Solidária de Medicamentos. Ainda assim coexiste o Cartão Social do Munícipe para situações de
emergência.
Tendo em conta o apoio ao nível de despesas domésticas, o maior número de pedidos em 2019 diz respeito
aos pagamentos de renda de casa/ aluguer de quartos, seguido de água, luz e gás. Fazendo uma análise
comparativa aos três anos verifica-se um aumento ao nível dos apoios em despesas domésticas face a 2019.
Os apoios não tipificados e /ou complementares têm vindo a sofrer um aumento significativo desde o ano de
2016.
No ano de 2019 foram realizadas 19 visitas domiciliárias pelo Setor de Ação Social.
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Programa Abem – Rede Solidária de Medicamentos:
A 13 de Dezembro de 2018 foi assinado um Protocolo de Colaboração entre a Associação Dignitude e o
Município de Mirandela, para a operacionalização do Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento.
Através do programa, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 foram atribuídos 315 cartões,
correspondendo cada cartão a uma pessoa. Por cada cartão Abem o Município paga 100€, tendo o mesmo a
validade de um ano a contar da data de entrega.
Caracterização do Programa Rede Solidária do Medicamento no concelho:
Nº de utentes/segundo caracterização do agregado familiar
Casal sem filhos
Casal com filhos
Munícipes isolados
Avós com neto/a
Mães com filho/a
Pai com filho/a

N º de cartões Abem
140
26
121
2
20
6

Total
N º de utentes segundo a faixa etária.
0 aos 14 anos
15 aos 24 anos
25 aos 64 anos
65 e mais anos
Total

315

N.º de utentes (cartão abem, segundo o sexo)
Masculino
Feminino
3
2
3
2
76
91
64
74
146
169

Este Programa vem complementar o apoio da Autarquia na área da saúde, mais especificamente na aquisição
de medicamentos, sendo de referir que a maior percentagem de beneficiários/as são residentes na sede do
concelho/ zona urbana.

Habitação Social:
A Autarquia é proprietária de 61 fogos de habitação social.
Em 2019 houve 1 realojamento em habitação social (Beco da Preguiça). Os pedidos de habitação social
foram encaminhados para inscrição na plataforma eletrónica do IHRU, sendo que a autarquia disponibilizou
auxílio no acesso à mesma no espaço da Loja Ponto Já.

Políticas habitacionais:
No âmbito da Nova Geração de Políticas de Habitação, onde se destaca o 1º Direito, submeteu-se
candidatura ao IHRU para financiamento da Estratégia Local de Habitação Social. A mesma foi aprovada.
Nesse sentido, fez-se um procedimento de consulta prévia para prestação de serviços de acompanhamento
técnico para a elaboração da referida Estratégia Local de Habitação Social.
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Regulamento da Habitação Social do Município de Mirandela:
O ano de 2019 foi marcado pela elaboração do Regulamento da Habitação Social. O mesmo foi aprovado em
reunião de Câmara dia 12 de setembro e aprovado em reunião de Assembleia Municipal dia 27 de setembro.

Núcleo Local de Inserção (NLI):
A Câmara Municipal é parceira obrigatória do Núcleo Local de Inserção (N.L.I.). A técnica nomeada para
representar o município esteve presente em 3 reuniões das 4 agendadas. A 31 de dezembro de 2019 estavam
ativos 276 processos abrangendo 472 beneficiários/as, sendo 260 do sexo masculino e 218 do sexo feminino.

Atribuição dos Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários
No âmbito do Regulamento de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários, foram
instruídos 9 pedidos – sendo 8 referentes aos B. V. de Mirandela e 1 dos B.V. de Torre D. Chama.

REDE SOCIAL
Elaboração dos Instrumentos de Planeamento Social – Aprovação do Diagnóstico Social/ Plano de
Desenvolvimento Social 2019/2021 e Plano de Ação 2019, na reunião Plenária do Conselho Local de Ação
Social, em 23 de abril/2019.

Ações:
- Criação de oito Grupos de trabalho específicos, para elaboração do diagnóstico social e plano de
desenvolvimento social: Emprego e Formação Profissional/Trabalho; Infância, Educação, Violência
Doméstica, Saúde, Terceira Idade, Equipamentos e Respostas Sociais e Deficiência.
No âmbito CLAS - Sistema de Informação Local - Rede Social, foram feitas 17 divulgações.
- Reuniões – Rede Social: 16 de grupo de trabalho; 5 de Núcleo Executivo; 4 do CLAS e 5 da Plataforma
Supraconcelhia de Trás-os-Montes.
- Emissão de pareceres sociais: 1 - Aprovação do plano de ação do Programa CLDS 4G/Aprovação da
Entidade Executora da Ação.
- Apoio na elaboração e análise de candidaturas: Destaca-se, entre outras, o apoio às seguintes
candidaturas: Norte 2020: “Cultura para Todos” e o projeto “Diversidades” no âmbito de uma candidatura ao
Programa Portugal Inovação Social realizada em parceria com a Associação Matiz.
No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem Abrigo 2017-2023
foi feito o levantamento de pessoas em situação de Sem Abrigo.
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Atividades e ações na área da Igualdade/ Violência Doméstica:
- Renovação do Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género/Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação – Portugal Mais Igual (ENIND).

- Renovação da adesão da autarquia de Mirandela ao Protocolo Rede de Municípios Solidários.
- Ação de Formação, Violência Doméstica Contra a Pessoa Idosa, realizada pelo Núcleo de Apoio à Vitima
de Violência Doméstica do distrito de Bragança, com a participação de 28 pessoas.
- Participação do Setor de Ação Social como palestrante na tertúlia “A Igualdade de Género no
Contemporâneo”, organizado pela Associação Todos.

Criação do Gabinete de Inserção e Apoio à Vítima de Violência Doméstica:
- No dia 15 de julho de 2019 foi assinado um protocolo de cooperação para a criação de um Gabinete de
Apoio à Vítima com a Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, que está a funcionar, uma
vez por semana, no Centro Cívico Dr. Adolfo Mariz.

- Participação do Setor de Ação Social na ação de informação, no âmbito da Violência Doméstica, levada a
cabo pelo Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Bragança.
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Programa Panela Velha… É que faz Comida Boa:
Projeto inovador em parceria com a Escola Superior de Educação de Coimbra – Gerontologia Social, cuja
área de intervenção é a população idosa nas freguesias, com ações que permitam realizar uma “troca efetiva
de saberes e sabores”. Funcionou como um “master chef sénior”. A atividade final decorreu dia 25 de maio
no Mercado Municipal com a presença de 23 juntas de freguesia e 323 participantes diretos e indiretos.

Voluntariado:
Voluntariado em Gestos Concretos:
No ano de 2019 foram celebrados protocolos com duas empresas mirandelenses que, de forma gratuita,
disponibilizaram 60 armações de óculos, lentes graduadas e cortes de cabelo. Trata-se de uma atividade de
voluntariado empresarial, do qual fazem parte cinco entidades. Foram registados 33 atendimentos na área do
voluntariado.

Banco Local de Voluntariado: Estão registados/inscritos 87 voluntários.
Ações desenvolvidas no âmbito do voluntariado:
- Área de voluntariado: Reabilitação Urbana. N º de ações: 2, Voluntários/as: 23
- Área de voluntariado: Plogging. Todas as Sextas-feiras de fevereiro a dezembro, Voluntários/as: 6 por
atividade.
- Área de voluntariado: Arborização em Meio Urbano. N º de ações: 1, Voluntários/as: 37;
- Área de voluntariado: 120 em 120 minutos. N º de ações: 1, Voluntários/as: 27;
- Área de voluntariado: Plantar e reflorestar. N º de ações: 1, Voluntários/as: 13;
- Área de voluntariado: Solidariedade em Movimento. Reciclar para ajudar, Voluntários/as: 9
- Área: Proteção e cuidado Animal. N º de ações: 2, Voluntários/as: 8;
- Apoio na angariação de voluntários/as para a atividade Café Memória.
- Praxe Solidária: Data: Outubro. Ação: Separação, catalogação de móveis em espaço que irá ser
transformado em oficina solidária – móveis usados para doação - N º de participantes: 50.

Ações de Formação - Voluntariado:
- Formação de Voluntários/as Data: 15 e 16 de julho (25 participantes);
- Formação Voluntariado na Saúde. Data: 10 outubro de 2019 (30participantes);
- Formação Voluntariado na Terceira Idade. Data: 01 de outubro de 2019 (27 participantes).
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Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado – 5 de dezembro
Reconhecimento público a todos/as os/as voluntários/as, Instituições/Organizações e empresas que
promovem o voluntariado.

Outros
Programa Todos Contam – Plano Nacional de Formação Financeira
A Câmara Municipal no âmbito do protocolo para a promoção da formação financeira da Comunidade
Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes - Plano Nacional de Formação Financeira -“Todos Contam”,
promoveu um conjunto de atividades para a população local, com o apoio de supervisores financeiros.

Celebração do Dia Internacional da Pessoa Idosa:
Realizou-se um espetáculo de teatro, “Porta a Porta”, com a colaboração do Pelouro da Cultura e com a
operacionalização da Rede Social, participando e colaborando as entidades do CLAS com respostas sociais
na área da terceira idade e Juntas de Freguesia.
N º de Participantes: 366 e 24 entidades envolvidas.

Programa Aconchego:

Assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal de Mirandela e a Câmara Municipal do Porto, dia 22 de
outubro, permitindo a replicação do Projeto Aconchego.
O Programa Aconchego promove o alojamento de estudantes do ensino superior, durante um ano letivo, em
domicílios de seniores. A missão desta iniciativa é, essencialmente, combater o isolamento dos idosos e
promover alojamento a custos reduzidos aos jovens universitários que escolheram Mirandela como destino
académico. "Casa para quem estuda, companhia para quem precisa" é o lema associado a esta ideia. A
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apresentação pública do Projeto em Mirandela foi dia 2 de dezembro e contou com a presença de
representantes da Câmara Municipal do Porto.

Atividades de Natal:
Foram realizadas campanhas de angariação de bens nos hipermercados, em julho e novembro (total 6 dias),
bem como nas Escolas do Concelho e no Setor do Desporto, perfazendo no total 5760 unidades de bens
angariados.
Com o objetivo de apoiar a população em situação de vulnerabilidade social e proporcionar um Natal mais
feliz a todas as famílias, a Rede Social de Mirandela/Ação Social da autarquia, através das várias ações de
angariação, viabilizaram a entrega de 490 cabazes de bens alimentares, abrangendo no total 1083 pessoas.
Nestas ações participaram diversas entidades de instituições públicas e privadas, coletividades desportivas,
culturais e instituições particulares de solidariedade social.

Jantar Solidário – Dia 26 de outubro:
Realizou-se um jantar solidário em que participaram 140 pessoas. O valor apurado no final do jantar reverteu
a favor da compra de bens alimentares, em falta, para os cabazes de Natal.

3.4 – RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES
A Residência de Estudantes acolheu no ano letivo 2018/2019 vinte e sete alunos do género feminino e 28
alunos do género masculino, perfazendo um total de 55 alunos, cujo grupo etário se situa entre os 13 e os 19
anos de idade. Os alunos são provenientes de vários concelhos da região transmontana.
As funções técnicas e pedagógicas continuaram a cargo do colaborador responsável pelo espaço, em regime
de isenção de horário, com permanência no período da manhã (das 10.00h às 13.15h) e da noite (das 19.00h
às 6.00h do dia seguinte), com saída para o almoço após entrada da colaboradora dos quadros da autarquia
destacada para aquele espaço em 2019, com o horário das 13.00h às 19.00h.
Assegurou-se a permanência dos alunos em muitos fins-de-semana e feriados, devido à realização de
concertos em localidades diversas, organismos públicos e inclusive para a própria autarquia; e ainda em
estágios de orquestra e master classes.
Manteve-se a supervisão e monitorização diária às empresas contratualizadas para a prestação de serviços
àquele espaço (serviço de refeições e limpeza). Foram tratadas em tempo algumas reclamações relativas a
refeições e, pese embora, nem sempre os residentes tivessem razão, informou-se de imediato a empresa
responsável para minimizar a situação.
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Foi dada resposta às várias solicitações de instituições e coletividades para alojamento e refeições,
designadamente:
- Ginásio Clube Mirandelense – dormida de atletas - 29,30 e 31 de março de 2019;
- Grupo de Teatro – 27 refeições - 10 de abril de 2019;
- Curso de Nadador Salvador - Alojamento e refeições dos monitores do curso de natação de segunda-feira a
sexta-feira, entre os dias 29 de abril e 31 de junho de 2019;
- Estágio de 2º período da Esproarte e Bandas Filarmónicas da Região - abril 2019;
- Tuna Feminina de Mirandela - 130 jantares - 26 de abril de 2019;
- Concentração Motard - dormidas 12 agentes do Corpo de Intervenção da PSP - 28 e 29 de junho;
- Estágio de 3º período da Esproarte e Bandas Filarmónicas da Região – julho 2019;
- Rancho Folclórico de Mirandela - dormidas para 50 pessoas, de 12 para 13 de julho;
- Rancho Folclórico de Mirandela - 50 refeições, 13 de julho de 2019;
- Grande Gala de Boxe - Ginásio Clube Mirandelense - dormida para 30 atletas, 26 e 27 de julho;
- PSP - “Noite dos Bombos”, dormidas 24 agentes, 2 e 3 de agosto;
- Junta de Freguesia Lamas de Orelhão - Alojamento para 32 pessoas, Feira Medieval, setembro;
- Jantar Solidário- 26 de outubro de 2019;
- Esproarte - Magusto de S. Martinho, novembro;
- AMAO MIRANDELA- Alojamento para 50 atletas - dia 22 e 23 de novembro;
- Almoço/convívio de Natal do Município - 13 de dezembro.
No que se refere a pagamentos de mensalidades, no ano em apreço diminuíram os casos de incumprimento,
havendo, contudo, o registo de duas situações mais complicadas. Os pagamentos de anos anteriores, não
liquidados, terão de ser tratados em termos financeiros como dívida perdida/incobrável, considerando que os
alunos já saíram da Residência e os contactos realizados foram infrutíferos.
Continuam a justificar-se obras de reabilitação praticamente em todos os espaços.
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4 - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E URBANISMO
À Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU), é dirigida por um Chefe de Divisão, na direta
dependência da Sra. Presidente e Vereadores.
Esta Divisão teve inicio em Março de 2018 em consequência da reestruturação orgânica da Câmara sendo a
continuação da Divisão de Fomento Territorial (DFT) onde já exercia as mesmas atividades, ligadas ao
urbanismos e obras publicas, sendo esta última área, uma parte partilhada em larga escala com a Divisão de
Serviços Operativos (DSO).
A esta divisão compete a programação, organização, coordenação e direção integrada dos respetivos
serviços, nomeadamente nas áreas de arquitetura, urbanismo, obras públicas e particulares, projetos e
fiscalização, informática e telecomunicações, energia, transportes e mobilidade.
Muitos dos trabalhos desenvolvidos na Divisão, são transversais não só aos elementos que a compõem, mas
também a outras divisões e serviços do município e outros serviços externos a ele interligados, que implica
acompanhamento e coordenação.
Foram elaborados projetos de arquitetura e urbanismo, com reuniões de trabalho com diversos técnicos
envolvidos, das mais variadas áreas do município, incluindo programação, preparação para candidaturas,
projetos de execução, apreciação e execução em obra com acompanhamento de alguns dos trabalhos.
Vários assuntos foram informados ao longo do ano de 2019, na sua essência ligados à área do urbanismo por
um lado, e obras públicas por outro. Ambas as áreas geram contentamento se as resoluções vão ao encontro
das expectativas dos munícipes, mas também geram muitos descontentamentos quando não se concretizam
as expectativas criadas pelos próprios.
O fator tempo torna-se um gerador de conflitos em ambas as áreas, subindo exponencialmente à medida que
o parecer ou a obra se prolonga, não sendo fácil a gestão deste fator quando se depende de fatores externos,
ou ainda pela falta de meios humanos capazes de dar resposta em tempo útil.
A esta Divisão está ainda atribuída a tarefa de atribuição de números de polícia, pedidos de certidão sobre
arruamentos e toponímia, lugares de estacionamento, colocação de sinalização e coordenação na realização
de vistorias no âmbito da verificação das condições de segurança e salubridade e arranjo estético de edifícios,
levantamentos topográficos.
Várias informações e estudos relacionados com trânsito e estacionamento no concelho, também em resultado
de exposições apresentadas por munícipes em colaboração com a PSP local.
É ainda trabalho desta Divisão o elo de ligação entre a Câmara, a EDP e os munícipes no âmbito da
iluminação pública.
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4.1 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES
O serviço de licenciamento e obras particulares é assegurado por uma equipe técnica composta por um
engenheiro civil e um arquiteto a tempo parcial (um dia por semana) e por uma equipa administrativa
composta por uma coordenadora técnica, e três assistentes técnicos administrativos, ambas as equipas
coordenadas pelo chefe de divisão.
Cabe aos dois técnicos a apreciação de todos os processos de licenciamento e comunicações prévias, a
apreciação de loteamentos e suas alterações, a apreciação de pedidos de informação prévia. Poder-se-á dizer
serem estas as atividades que geram ocupação do solo, e daí uma responsabilidade imensa na decisão já que
se projeta para no futuro de forma quase irremediável.
Associados aos processos de licenciamento há informações sobre ocupação de via publica, renovação de
extensão e prorrogação de alvará de construção, processos de vistoria para emissão de alvará de construção,
averbamento de novos titulares.
Todos os trabalhos abaixo descritos e quantificados nos mapas são preparados e organizados pelo sector
administrativo do licenciamento de obras particulares.
Como atividades desenvolvidas por esta unidade durante o ano 2019, destaca-se ainda:
a) O apoio prestado ao Gabinete de Atendimento ao Munícipe;
b) A organização, instrução de processos relacionados com obras de edificação, utilização de edifícios
ou suas frações, e operações de loteamento.
c) Verificação e registo de alvarás de construção e utilização;
d) Organizar os processos de inspeção de elevadores;
e) Organizar e manter os ficheiros atualizados;
f) Organizar e manter funcional o arquivo;
g) Foi assegurado todo o expediente, movimento e arquivo relativo aos 1 177 requerimentos registados
na aplicação de urbanismo e aos demais que apenas circularam pela aplicação de atendimento e via
email.
h) Foram elaborados e remetidos, atempadamente nos termos da lei, os documentos exigidos; ao
Instituto Nacional de Estatística, ao Serviço de Finanças entre outros.
i)

Foram efetuados os demais procedimentos administrativos que foram determinados e, executadas as
demais diligências que se enquadravam no âmbito do setor administrativo ou que lhes foram
superiormente determinadas;
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j)

Demos continuidade ao registo informático dos processos em arquivo embora a um ritmo muito mais
lento, dado que passamos a prestar apoio administrativo a toda a Divisão, incluindo alguns assuntos
fora do âmbito dos licenciamentos particulares e à Divisão de Planeamento Estratégico e Diplomacia
Económica

4.1.1 - Operações urbanísticas
Controlo Prévio
Autorização Utilização

Tipo de pedido

N.º REQ.

Dispensa vistoria

50

Realização vistoria

26

Alteração utilização

1

Autorização Utilização Total
Diversos

77
Averbamentos

61

Certidões destaque

8

Certidões diversas

135

Certidões PH

18

Declarações

21

Diversos não especificados

149

Libertação garantias/cauções

31

Ocupação via pública

53

Participações

59

Prorrogações prazo/Extensões de prazo

53

Recursos hierárquicos

4

Diversos Total
Informação Prévia

592
Operações loteamento

2

Outras operações urbanísticas

1

Obras edificação

20

Obras demolição

1

Informação Previa Total
Licença

24
Obras Edificação - Projeto Arquitetura

316

Obras Edificação - Projetos Especialidades

116

Operações loteamento

36

Outras operações urbanísticas

5

Remodelação de terrenos

5

Licença Total
Comunicação Prévia

478
Obras construção - c) n.º 4 art. 4º RJUE

3

Remodelação de terrenos - b) n.º 4 art. 4º RJUE

3

Comunicação Prévia Total

6
Total Geral
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4.1.2 - Outros Procedimentos Administrativos:
2017

2018

2019

Registo de Alvarás de construção emitidos e admissão de comunicação.

82

87

60

Registo de Alvarás de utilização de habitação, comercio e serviços

77

76

53

Pedidos de vistoria a elevadores

154

142

160

Emissão de Certidões de construção antiga (anterior a 1951 ou 1970)

58

57

55

Emissão de certidão de divisão do prédio em propriedade horizontal

23

19

7

Emissão de certidões diversas

117

105

110

Documentos fotocopiados/digitalizados e fornecidos

1623

3409

3396

Notificações elaboradas e expedidas

1028

1341

1474

Saída de Processos de licenciamento do arquivo

231

213

426

Entrada de processos em arquivo

193

181

323

Processos levantados no arquivo Municipal

291

207

207

Processos entregues no arquivo Municipal

190

165

169

4.2 – INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES
Assegurou o funcionamento do sistema informático da CMM prestando apoio a todos os trabalhadores do
município que utilizam ferramentas informáticas e esteve envolvido na execução e evolução das redes
estruturadas dos edifícios e na rede fibra ótica da cidade:
Tipologia

Quantidades

Servidores

38

Máquinas Desktop

196

Switchs

19

WebCam IP

5

Portáteis

20

Projetores

4

Impressoras/Plotter

23

Relógios Registo Biométrico

15

Ap's

5

Foram colocadas 12 máquinas desktop novas, 3 portáteis novos, 1 servidor novo e 14 máquinas
recondicionadas.
•

Apoio aos estabelecimentos de ensino, jardins-de-infância e juntas de freguesia

•

Formatação e reparação de computadores, manutenção de impressoras nas 3 escolas da cidade de
Mirandela, e também em Pereira;

•

Apoio a eventos realizados no Auditório Municipal;

•

Assistências aos computadores dos utilizadores de acordo com o gráfico:
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Assistência / Pedidos de Intervenção
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Manutenção de servidores:
IPBrick Web (portais do município)
IPBrick Comunicações (comunicações do município para a internet)
IPBrick Comunicações 2 (comunicações do município para a internet)
IPBrick Dados Principal (e-mail)
IPBrick Dados Secundária
IPBrick Backup (Backup dos dados utilizadores)
MediRemote (Acesso às aplicações medidata)
Intranet (portal de intranet do município)
Biblioteca (catálogo documental)
PrintServer (Gere as impressões dos utilizadores)
DIMEP (Relógios de Ponto)
Wsautarquias (atendimento autárquico on-line e formulários)
UNIX (Token)
SIG (Sistemas de Informação Geográfica)
Sistmir (Património Cultural)
Medidata (aplicações medidata)
Backups Medidata (Backup das aplicações medidata)
Backups (Backup das aplicações piscina, biblioteca e medidata)
Revisão de Preços (software Primavera)
Piscina Municipal (SportStudio – Gestão de utentes, entradas, turmas, etc.)
Águas (Servidor antigo de aplicações)
G.A.M (Gestão de Senhas)
Manutenção de servidor esproarte – gestão de rede e Wireless
Laboratório CMM (Teste de servidores)
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•

Manutenção da rede de fibra ótica do Muppie, Aprovisionamento, Oficinas, Reginorde, Piscina Coberta,
INATEL, Residência de Estudantes, Posto de Turismo, Parques e Jardins (Bairro do Fomento), Serviços de
Saneamento (Zona Industrial), Centro Cívico, Ninho de Empresas, Edifício das Águas, Ambiente e
Serviços Urbanos, Ecoteca, GAM, Arqueologia, Mercado Municipal, Muppi, Edifício dos Magistrados,
Serviços Técnicos, Palácio dos Távoras, Biblioteca Municipal, Auditório e Parque de Campismo.

•

Manutenção do Muppi interativo do Gam.

•

Manutenção do Muppi na rotunda da ponte Eng.º Machado Vaz.

•

Manutenção do projeto “Disponibilização de redes Wi-Fi no centro da cidade de Mirandela.

•

Manutenção da rede Wireless GAJF e Salão Nobre

•

Manutenção de equipamentos Wireless na Esproarte

•

Manutenção do sistema de comunicações VOIP

•

Manutenção dos espaços Mini Gam na Torre Dona Chama e Avidagos

•

Manutenção dos Servidores em Máquinas Virtuais

•

Manutenção da segurança informática

•

Manutenção da hierarquia dos sistemas de rede

•

Manutenção dos relógios de ponto

•

Manutenção do servidor de videovigilância da Ecoteca

•

Manutenção das plataformas multimédia na Ecoteca

•

Manutenção das plataformas multimédia no Museu da Oliveira e do Azeite

•

Manutenção do parque de impressoras do Município

•

Manutenção dos computadores de utilização pública na Biblioteca

•

Implementação de novo servidor IPBrick para gestão de domínio e contas

•

Implementação de nova rede fibra ótica no edifício da proteção civil

•

Implementação de servidor de sensores de temperatura nos dois Museus

Foi ainda desenvolvido e mantido todo um trabalho relacionado com a aplicação Medidata em todas as
vertentes e aplicações nos diversificados serviços.
Aplicações

Nº Utilizadores
Existentes

Execução/Apoio aos Utilizadores

Pocal

180

Atualização (anual) da Taxa de Juros de Mora
Configuração/Verificação/Validação dos Dados
Verificação Diária: Fechos / Reposição de Valores do Orçamento
Transferência de Saldos entre anos Contabilísticos
Atualização Valores Realizados no Plano
Carregar do ano anterior e Descarregar no novo ano as Classificações de
Entidades: DGO/Tribunal de Contas DGAL/SIIAL
Reposição de Saldos dos Bancos

Atendimento

228

Configuração/Apoio em Documentos/Formulários/Relatórios

Faturação Diversa

42

Configuração/Apoio em Documentos/Relatórios
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Execuções Fiscais

17

Configuração/Apoio em Documentos/Relatórios

Águas

62

Configuração/Apoio em Documentos/Relatórios

Recursos Humanos

28

Aprovisionamento

139

Gestão
de
Atividades

122

Urbanismo

88

Património

37

Maquina
e
Viaturas

39

TUA CÂMARA
Waremize /Atendimento
Serviços On-Line

239

Configurações de Documentos / Apoio aos R H
Fechos mensais/Passagem dos dados de Venc. para Histórico
Atualizações Legislativas
Envio do Modelo 10 para as Finanças
Associação de Artigos ao Armazém
Atualizações de stocks de existências
Comunicação do inventário por ficheiros às Finanças
Processos de Atividades Criados: (418)
Apoio nas fichas de Atividades, requisições, Arquivo documental e SigmaFlow
Afetação de Custos
Fecho anual das Fichas de Atividades
Configuração / Alteração de Modelos
Apoio/Alteração/Correção de Requerimentos/Processos
Apoio em Inventariação de Bens, Autos de Abate e outros
Cálculo de Amortizações anuais
Relatórios (Ativo Bruto e Amortizações)
Fecho do ano e abertura de ano seguinte
Conferência dos Registos de Serviço; (8450)
Carregamento mensal dos Ficheiros de Combustíveis
Afetação de Custos
Relatórios de afetação de custos máquinas/viaturas
Cálculo do Custo/Hora e Custo/KM da Máquina
Fecho Anual das Folhas de Obra
Validação dos Dados Importados ON-LINE/ Processamento
Envio dos Acessos de entrada aos Munícipes (Número de Adesão e Palavra
Chave)

•

Atualização do Licenciamento das Aplicações e manutenção de todas as aplicações Medidata

•

Criação/Configuração/Alteração de circuitos nas Aplicações com SigmaFlow:

•

(Pocal, Urbanismo, Aprovisionamento e Atendimento)

•

Criação/Alteração/Configuração dos acessos aos utilizadores

•

Criação das Bases de Dados: SNCAP e Aprovisionamento (Anual)

•

SigmaGest: criação da Base de Dados (Anual), atualização de esquemas das aplicações e correção de
números de contribuinte

•

Servidor UNIX/Atas: Criação/Configuração do novo ano

•

Inquéritos do INE: Encaminhamento e acompanhamento até ao envio dos dados

4.3 - REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
Este serviço, desenvolve trabalho parcelar, mas também muito trabalho interligado em várias vertentes com
trabalho em grupo, tendo sido este ano prova disso, face também à realização de estudos, planos,
candidaturas e obras.
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Nos termos do Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Mirandela, os Serviços de
Projectos/Arquitectura, tem as seguintes principais competências:
a) Elaborar estudos, executar projetos e dirigir as obras relativas a edifícios, vias de comunicação,
loteamentos e urbanizações municipais;
b) Elaborar estudos, planos e executar projetos de arquitetura de obras municipais;
c) Participar na elaboração de estudos, planos e projetos estratégicos desenvolvidos pelo município,
administração central ou iniciativa privada, com impacto territorial no município;
d) Participar na elaboração de estudos que se enquadrem no planeamento e ordenamento, edificação,
reabilitação do património, circulação e ocupação da via pública;
e) Colaborar na preparação de projetos de desenvolvimento ou valorização urbana e de infraestruturas;
f) Assegurar a preparação de processos de concurso de empreitadas de obras públicas e concessão de
públicas, elaborando as cláusulas técnicas do caderno de encargos, as medições e o orçamento;
g) Propor intervenções de conservação do património imobiliário municipal em articulação com os
diferentes serviços;
h) Prestar colaboração técnica aos restantes serviços.
Durante este ano de 2019, estiveram afetos a estes serviços três arquitetos.
Os serviços de projetos, não faz nem nunca fez parte do “Sistema de Gestão da Qualidade” do Município de
Mirandela.
Para além das funções e competências constantes no regulamento referido, também desenvolvem
competências no âmbito de outros serviços da DOMU, e no que diz respeito a Obras e Empreitadas
Municipais, face ao artigo 36º do ROSMM,, pois que também acompanharam e fiscalizaram obras
municipais relativas a edifícios e outras de iniciativa municipal.
Também da competência dos serviços de transportes e mobilidade nos termos do artigo 38º do ROSMM,
pois que ficou á completa responsabilidade de um dos arquitetos todos os assuntos relacionados com trânsito
e estacionamento.
Também desenvolvem competências dos serviços da Divisão de Planeamento Estratégico e Diplomacia
Económica - DPEDE, nos termos do artigo 25º do ROSMM, fazendo parte das seguintes comissões de
Vistorias com dois técnicos, com ocupação horária considerável:
-Vistorias no âmbito da Segurança, Salubridade e Arranjo Estético nos termos do RJUE;
-Vistorias no âmbito da concessão da autorização de utilização nos termos do RJUE.
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Também e na competência desta Divisão, foi apreciada com parecer técnico quanto à proposta de alteração
do PDM do concelho de Mirandela, embora considerando cair no âmbito da qualificação técnica desta
equipa, por razões óbvias.
Idem no que concerne à candidatura de inúmeras obras e projetos e dos vários elementos constituintes,
inclusive de obras da responsabilidade de técnicos de outros serviços ou particulares.
Ainda particularizar outras atividades que não caem no âmbito deste serviço que entre outras também as
seguintes:
Todos os assuntos relacionados com toponímia, incluindo a instrução de processo para aquisição de
equipamento urbano/Placas toponímicas para a cidade de Mirandela, e responsável (presidente do júri) pela
apreciação e análise das propostas e gestor de contrato;
Todos os assuntos relacionados com Publicidade;
Vários assuntos relacionados com o Património Cultural;
Acompanhamento e proposta de alteração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Mirandela,
em todas as suas vertentes para o sucesso que todos pretendemos, dada a grande relevância para o
desenvolvimento do concelho e no aproveitamento das verbas consideráveis aprovadas e consideradas.
Elaboração do estudo relacionado com as Grandes Opções do Plano no âmbito urbanístico, para o ano
seguinte.
Destaca-se a realização dos seguintes trabalhos:
• Acompanhamento na elaboração do programa e do projeto para a reabilitação e ampliação da Junta de
Freguesia de S. Salvador.
• Pesquisa e envio para os colegas da AMTQT, do levantamento arquitetónico, dados históricos e
fotografias antigas da Estação dos Caminhos de Ferro de Mirandela, para o desenvolvimento do projeto
de reabilitação do edifício inserido no âmbito do PEDU.
• Elaboração de proposta de atribuição de toponímia para a aldeia de Freixedinha. Compreendeu estudo de
localização das placas, elaboração da postura e sinalização vertical.
• Elaboração de proposta para classificação do Castelo Velho de Mirandela como Imóvel de Interesse
Público. Compreendeu o preenchimento do modelo ”A” da DRCn - REQUERIMENTO INICIAL DO
PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, memória descritiva com dados
históricos que incluiu exposição dos trabalhos arqueológicos até hoje efetuados no local e espólio,
também com imagens, delimitação da área a salvaguardar (ZEP) e cadastro dos inúmeros proprietários
identificados.
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• Elaboração de proposta de localização para a paragem do comboio turístico.
• Elaboração de levantamento e justificação dos terrenos de uso público da urbanização do Pombal, com
proposta de vedação das áreas acidentadas perigosas.
• Informação detalhada sobre o ponto de situação respeitante ao lote nº 21 do Loteamento Princesa do Tua
em Mirandela, particularmente em relação ás condições de segurança.
• Informação detalhada das condições do estado de conservação de todas as esculturas em bronze na cidade
de Mirandela, com consulta e proposta para a sua recuperação.
• Análise e parecer relativo á apreciação do PERU/ORU – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da
Operação de Reabilitação Urbana do Centro Urbano de Mirandela.
• Informação detalhada sobre o histórico da ligação da rua Eusébio Esteves Dias às ruas Cabo de Vila e
Tanque e vice versa.
• Elaboração da proposta de alteração do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de
Mirandela.
• Elaboração e participação em todos os projetos de arquitetura candidatados do PEDU, incluindo
elaboração de candidaturas, com também preenchimento das fichas de projeto, e formulários de
candidatura – critérios de seleção. Ainda a efetivação de vários pedidos a entidades externas, incluindo a
IP.
• Informação detalhada sobre o estado de conservação do Pelourinho de Frechas e procedimentos a
desenvolver para a sua recuperação.
• Informação detalhada sobre a deslocalização do primitivo Posto de Turismo e intervenções necessárias a
levar a cabo no Parque do Império.
• Informação detalhada ou pormenorizada, sobre as necessidades a implementar em termos de intervenções
e melhoramento para a entrada do Nó Oeste da A4, para o centro da Cidade.
• Muitos dos trabalhos desenvolvidos, são transversais não só aos elementos que a compõem, mas também
a outras divisões e serviços do município e outros serviços externos a ele interligados, que implicou um
permanente acompanhamento.
• Foram elaborados variados projetos de arquitetura e urbanismo, com reuniões de trabalho sistemáticas
com múltiplos técnicos envolvidos, das mais variadas áreas do município, incluindo programação,
elaboração de candidaturas, projetos de execução, apreciação e execução em obra com acompanhamento
de alguns dos trabalhos.
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• Vários assuntos foram informados ao longo do ano de 2019, que incluiu pedidos sobre arruamentos e
toponímia, lugares de estacionamento, colocação de sinalização, pautando-se sempre pelo total
cumprimento de prazos e publicidade.
• Execução de vistorias no âmbito da Segurança, Salubridade e Arranjo Estético nos termos do RJUE e nas
vistorias no âmbito da concessão da autorização de utilização nos termos do RJUE, pautando-se sempre
pelo total cumprimento de prazos.

Estudos e Projetos
A área de projetos de arquitetura e urbanismo, desenvolveu entre outros, os serviços que se destacam no
quadro seguinte:
Descrição do serviço efetuado
Projeto de arquitetura e urbanismo, para a acessibilidade inclusiva no âmbito do Aviso NORTE-06-2018-44
“ + ACESSO PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE INCLUSIVA”/ Candidatura 05-1406-FEDER- 000232,
para oito locais a intervir na área da ARU (Área de Reabilitação Urbana) de Mirandela, em concreto: Acesso
á Biblioteca Municipal; Acesso aos Serviços Técnicos Municipais; Acesso ao Museu da Oliveira e do Azeite;
Alargamento de passeio na Rua D. Manuel I; Acesso ao edifício dos CTT; Ligação do passeio público da Rua
25 de Abril á Rua Clemente Menéres (rampa e gradeamento); Construção de passeio no percurso pedonal de
ligação da Rua Comendador Manuel Meneres à Rua dos Artistas Mirandelenses; Construção de passeio no
percurso pedonal de ligação da Rua da Cruz Amarela com a Praceta dos Bombeiros Voluntários
Projeto de arquitetura e urbanismo de ampliação da zona industrial de Mirandela. Compreende a criação de

Elaboração do projeto de arquitetura para o novo arranjo urbanístico da Rotunda do entroncamento da Av.
das Comunidades com a Rua Rafael Bordalo Pinheiro.
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Elaboração do projeto de alteração do arranjo da Rotunda das Comunidades Europeias.

Assunto – URGENTE: REHABIND - Conclusão do Projeto
Elaboração do projeto para a localização de dois abrigos de autocarros na Zona Industrial de Mirandela, no
âmbito do programa REHABIND. Incluiu também o trabalho de consulta e proposta do modelo tipo, com
mapa de medições e orçamento.

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 96 de 191

Elaboração do projeto de requalificação da Zona Industrial Existente – Projeto de arquitetura
Incluiu o Plano de Acessibilidades, o projeto da sinalização vertical, e horizontal, arborização e áreas
ajardinadas, sinalética direcional e localização de equipamento urbano variado.

Acompanhamento da obra e sua conclusão da reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de
Nossa Senhora do Amparo no âmbito do PARU 1. Elaboração de proposta de ampliação do bar/esplanada
Café Sacor.
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Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PARU 2 do PEDU, em concreto “Reabilitação da estrutura
verde da Estação dos Caminhos de Ferro.
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Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU - PARU 2, Recuperação do depósito de água da
estação dos antigos caminhos de ferro, um dos ex libris da cidade.

Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU - PARU 6, Reabilitação do espaço verde dos
terrenos públicos a sul da ESAcT – IPB.
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Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU – Promoção dos modos suaves no Centro Histórico
de Mirandela – Reabilitação Urbanística da Rua do Tanque.

Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU – PMUS 1, Criação da rede ciclável e via pedonal
no troço entre o Bairro do Pombal e a Av. Camilo de Mendonça.

Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU – PMUS 1, Criação da rede ciclável e via pedonal
no troço entre a Av. da Galiza e a rotunda Portas da Cidade.
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Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU – PMUS 1, Reabilitação dos passeios e guardas da
Ponte José Machado Vaz.

Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU – PMUS 1, Criação da rede ciclável e modos
suaves no troço entre a rotunda Monumento á linha do caminho de ferro até á rotunda Portas da Cidade.

Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU – PMUS 1, Criação da via pedonal na rua de S.
Brás e em troços das ruas Engº José Machado Vaz e Santa Catarina (Cemitério de Golfeiras).
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Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU – PMUS 1, Criação da via pedonal em troços da
Av. Dr. José Gama e rua Manuel Joaquim Ferreira.

Elaboração do projeto de arquitetura no âmbito do PEDU – PAICD, Reabilitação integral de edifícios de
habitação social – Bairro Operário. Alterações e conclusão.
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Elaboração do projeto base para um bar e sanitários em Torre Dona Chama.

4.4 – OBRAS E EMPREITADAS MUNICIPAIS
Indicadores de empreitadas e projetos realizados
(inclui a atividade dos vários serviços da divisão)
Ano

Obra realizada

Volume
Projetos

2017

1 853 474,72 €

1 955 102,85 €

2018

2 988 111,10 €

3 001 456,88 €

2019

1.423.288,78 €

7.972.474,32 €

Empreitadas

Designação das empreitadas/procedimentos

Valor
adjudicação

PDCT-Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela - Escola Básica n.º5

1.173.000,00€

358.663,84€

PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de
Nossa Senhora do Amparo

1.709.990,78€

534.795,14€

276.150,51€

1.302,24€

19.900,00€

19.900,00€

19.980,00€

19.980,00€

15.207,48€

15.207,48€

PAMUS 4 - Promoção dos modos suaves no centro histórico de
Mirandela
Contratação pública para a elaboração do Projeto de Arquitetura para a
Reformulação da Interseção das ruas Eng. José Machado Vaz, D.
Afonso Henriques e N.ª Sr.ª do Amparo
Contratação pública para o projeto de Arquitetura Paisagista e
Especialidades do Parque Conde de Feijó - Mirandela
PAVILHÃO_A DA REGINORDE – Substituição das Luminárias
Convencionais por Tecnologia LED
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PDCT – Reabilitação e Eficiência Energética na Rede de Iluminação
Pública da Cidade de Mirandela

372.664,10€

372.664,10€

Pavimentação do CM 1081, de Acesso a Vale Pereiro

198.790,23 €

63.950,00 €

Sinalização Horizontal e Vertical no Concelho de Mirandela

97.905,29 €

5.130,10 €

Inventário e Inspeção das Obras de Arte do Concelho de Mirandela

18.795,00 €

18.795,00 €

129.214,00 €

12.720,88 €

Sinalização Horizontal na Cidade e no Concelho de Mirandela
Total Geral

1.423.288,78 €

Informações diversas
Trabalhos diversos
- Pedido de libertação de cauções bancárias;
- Abertura de procedimentos de contratação pública.

Cálculo de Revisão de Preços
PAMUS 1 - Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal - Troço da rua da República, Av. das Comunidades
Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da rua Rafael Bordalo Pinheiro
PAMUS1-Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal-Sinalização Complementar - Modos Suaves e
Reformulação do Cruzamento da Zona Industrial
PARU1 – Reabilitação do espaço Público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo
PDCT – Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela – Escola Básica nº5

Segurança
Coordenação e segurança dos trabalhos em curso por administração direta, empreitadas, e projetos no âmbito
do Decreto-lei 273/2003 de 29 de Outubro todos os projetos apresentados para a abertura de concursos são
obrigados a possuir projeto de segurança, onde se prevejam os riscos e se apresentem soluções que eliminem
a possibilidade de acidentes.
Apoiar o dono da obra na elaboração e atualização da comunicação prévia.
Apreciar o desenvolvimento e as alterações do plano de segurança e saúde para a execução da obra e, sendo
caso disso, propor à entidade executante as alterações adequadas com vista à sua validação técnica bem
como analisar a adequabilidade das fichas de procedimentos de segurança e, sendo caso disso, propor à
entidade executante as alterações adequadas.
Discriminam-se aqui algumas obras onde se realiza o trabalho de coordenação de segurança:
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- PAMUS 1 – “Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal - Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades
- PDCT-Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela - Escola Básica n.º5;
- PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo;
- Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável PAMUS 1 - Rua Eng.º Machado Vaz - Construção de
muros de suporte em gabião para criação de via pedonal;
- Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável PAMUS 1: Criação de Via Pedonal em troço da Av.
Eng.º Machado Vaz.

4.5 – ESTUDOS E PROJETOS
Concluídos (inclui a atividade dos vários serviços da divisão)
Designação dos projetos
Coletor de saneamento - Associação Terras de Ledra

Valor das obras
3.000,00€

Estabilização do talude – trabalhos complementares – Mirandela

75.000,00€

Ampliação do cemitério de Guide

34.000,00€

ACESSO - Promoção da acessibilidade inclusiva a vários edifícios e espaços
públicos na cidade de Mirandela

106.000,00€

Estabilização de talude - Trabalhos complementares - Mirandela

151.000,00€

Cobertura - Nossa senhora Auxiliadora - Bairro Operário
PAMUS 1 - Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre o bairro do
Pombal e a Avenida Camilo de Mendonça
PARU 6 – Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESACT IPB
PAMUS 1 - Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre a avenida da
Galiza e a rotunda das Portas da Cidade
Intervenção de conservação e restauro escultura do Pelourinho de Frechas Mirandela
PMUS 1 - Criação de Rede Ciclável e Modos Suaves no troço entre a rotunda do
Monumento à Linha Férrea até à rotunda Portas da Cidade
ACESSO + - Promoção da acessibilidade inclusiva a vários edifícios e espaços
públicos na cidade de Mirandela
Construção do Celeiro – Torre Dona Chama
PDCT – Reabilitação e Eficiência Energética na Rede de Iluminação Pública da
Cidade de Mirandela – FASE II
Pavimentação do CM 1081, de Acesso a Vale Pereiro
Sinalização do Cruzamento da EM 15-4 com a EM 584

15.000,00€
520.000,00€
193.000,00€
2.000.000,00€
12.000,00€
1.400.000,00€
106.000,00€
73.633,89€
257.943,24€
235.405,00 €
1.567,34 €

Pavimentação do CM 1073, de Acesso ao Regodeiro

187.040,00 €

Pavimentação da EM 562, desde a EM 206-1 às Múrias

277.762,00 €
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116.000,00 €

Sinalização Horizontal e Vertical no Concelho de Mirandela
PAMUS1: Criação da Via Pedonal na Rua de S. Brás e em Troços das Ruas Eng.º
Machado Vaz e Sta. Catarina
PAICD1 – Reabilitação e Ampliação de um Conjunto Edificado – Bairro Operário,
constituído por 19 casas de habitação

923.131,00 €
1 284 991,85€

Total Geral

7.972.474,32 €

- Abertura de procedimentos de contratação pública.

4.6 – TRANSPORTES E MOBILIDADE
Passa por esta Divisão a gestão de 2 tipos de transportes, desde logo o transporte urbano com todas as
dificuldades daí inerentes pela falta de meios quer de equipamento, quer humanos, e os transportes
ocasionais na realização de ventos culturais, desportivos, religiosos etc.
Os gráficos abaixo são referentes aos transportes ocasionais onde, por contagem, mostram a evolução em
termos de realização de transportes a entidades externas à Câmara.
Anos / Quantidade (n.º)
Indicadores do Serviço

2017

2018

2019

Transportes Solicitados
Transportes Solicitados pela Câmara Municipal de Mirandela

253
49

293
51

289
53

Transportes Solicitados por Entidades Externas

204

242

236

Transportes Concedidos a Entidades Externas

118

168

211

% Transportes Concedidos a Entidades Externas

57.84%

69,40%

89,41%
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4.7 – ENERGIA
Iluminação Pública:
À semelhança dos anos transatos o ano de 2019 foi um ano de continuidade das ações desenvolvidas por esta
divisão no que concerne ao cumprimento do plano de eficiência energética na área da iluminação pública em
todo o concelho, quer no âmbito do plano de concessão com a EDP, Distribuição - com recurso à
substituição de armaduras obsoletas, equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, por
luminárias de tecnologia LED
Em 2019, foi executada na íntegra a obra aprovada referente à candidatura ao Programa Operacional
Regional do Norte (Norte2020), designada PDCT-Reabilitação e Eficiência Energética na rede Iluminação
Pública da cidade de Mirandela (Designação da operação), apresentada pelo Beneficiário Município de
Mirandela, com um investimento total de 396.705,00€ e taxa de comparticipação de 95%.
Esta medida visou, nesta fase I, a substituição de 1.781 das 3.284 luminárias convencionais por luminárias
mais eficientes de tecnologia Led com um prazo de execução de 2 meses.
Trata-se de uma operação que visa implementar uma iniciativa de eficiência energética na rede de
iluminação pública, através da aposta em tecnologias que permitam uma boa relação custo-eficácia e
eficiência energético-ambiental, nomeadamente com a implementação de equipamentos e/ou soluções mais
eficientes que visem a melhoria da eficiência energética das instalações, em consonância com o Documento
de Referência “Eficiência Energética na Iluminação Pública”, com substituição de luminárias convencionais
por luminárias LED, visando a redução significativa da correspondente fatura energética.
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Assim, prevê-se uma redução global representativa de 69,2 %, traduzida na redução do consumo de energia
de 689.989 kWh/ano (148,35 tep), a que corresponde uma poupança de 114.262,13 Euros (de acordo com a
tarifa de iluminação pública em 2017 = 0,17, e que permitirá uma redução na emissão de gases com efeito de
estufa de 248,40 tCO2.

Foi levada a cabo, a execução da obra designada por “PAVILHÃO_A DA REGINORDE – Substituição das
Luminárias Convencionais por Tecnologia LED”. Trata-se de um pavilhão multiuso, onde se destaca à
prática da modalidade de desporto de Ténis de Mesa. O período de funcionamento em média do referido
sistema de iluminação é de 6 horas diárias e estima-se que a potência instalada seja de 25,92 kW, com um
consumo anual de 56,77 MWh. Para efeito de cálculo, foi considerado o custo unitário de energia de 0,1186
[€/kWh], tarifa simples, com uma taxa de inflação de 3%. Após a substituição das luminárias existentes pela
solução acima descrita, estima-se uma redução do consumo de energia elétrica e da potência instalada de
62,2% Esta redução, significa que o consumo energético anual atual de 56,77 MWh é reduzido para 21,46
MWh, o que equivale a uma redução de 16,59 TonCO2 por ano.
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A medida visou a substituição de 54 luminárias (projetores), com lâmpadas de iodetos metálicos com uma
potência individual de 400W por 54 luminárias LED de 160W de potência. O número de horas estimado é de
6 horas diárias

Apoio à Fiscalização de Obras no que concerne à componente da especialidade:
- PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo;
- PDCT - REABILITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DE MIRANDELA - ESCOLA BÁSICA N.º 3;
- PDCT - REABILITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DE MIRANDELA - ESCOLA BÁSICA N.º 5;
- Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável - PAMUS 1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal Troço da Rua da República, Av. das Comunidades Europeias, Av.ª Duques de Bragança, Acesso A4, Av.ª da
Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro;

As tabelas infra traduzem o desempenho desta divisão no que concerne à implementação de medidas de
eficiência energética, ampliação da IP, assim como, as ocorrências reportadas pelos Munícipes:

Luminárias convertidas em LED no Concelho de Mirandela:
Anos

Luminárias existentes convertidas em LED
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504

619

2764
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Ampliação da Iluminação Pública no Concelho de Mirandela:
Anos
2017

2018

2019

Pedidos de Ampliação da Iluminação Pública (IP)

103

22

50

Luminárias de IP Instaladas

75

49

42

Luminárias de IP Religadas

764

0

0

942

71

92

Total

Consumo de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Concelho:
Anos

Consumo de Energia Elétrica da IP do Concelho (MWh)

2017

2018

2019

4430

4536

4610

Ocorrências reportadas pelos Munícipes referentes à Iluminação Pública do Concelho:
Anos

Ocorrências: Queixas e Avarias na Iluminação Pública

2017

2018

2019

27

79

119

TELECOMUNICAÇÕES:
A constante evolução tecnológica implica recorrer à necessidade de atualização das redes de cabos de fibra
ótica. Nesse sentido, foram tratados, por esta divisão, vários processos de licenciamento promovidos por
empresas de comunicações eletrónicas nos termos e para os efeitos do disposto na Lei n.º 23/96, de 26 de
julho na sua atual redação, assim como, ao abrigo do disposto no n.º13 do Decreto-Lei n.º123/2009, de 21
de maio, de 21 de maio, republicado pela Lei n.º47/2013, de 10 de julho.
Anos
2017

2018

2019

Empresas de Eletricidade

2

9

9

Empresas de Comunicações Eletrónicas

2

8

4

4

17

13

Total
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5 - DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS
Funções e Recursos
A Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais, é dirigida por um Chefe de Divisão, em regime de
substituição desde 1 de março de 2018, na direta dependência do Vereador com pelouro sobre a unidade
orgânica flexível, competindo-lhe a assegurar a programação, organização, coordenação e direção integrada
dos respetivos serviços, nomeadamente na área da água e saneamento; ambiente; manutenção e edifícios; e
armazém e gestão de frota:
1. Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais (DASO)
a) Encarregado Geral
b) Apoio Administrativo
1.1. Serviço de Água e Saneamento
1.1.1. Águas
1.1.2. Saneamento
1.2. Serviço de Ambiente
1.2.1. Limpeza Urbana
1.2.2. Ambiente
1.2.3. Parques Infantis
1.2.4. Espaços Verdes
1.2.5. Mercados e Feiras
1.2.6. Cemitérios
1.3. Serviço de Manutenção e Edifícios
1.3.1. Oficinas
1.3.2. Edifícios e Equipamentos
1.3.3. Vias de Comunicação
1.4. Serviço de Armazém e Gestão de Frota
1.4.1. Armazém
1.4.2. Máquinas e Viaturas
A estrutura de funcionários ao dispor desta Divisão é composta atualmente pelos seguintes efetivos
disponíveis:
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Categorias

N.º efetivos

Chefe de Divisão

1

Técnico Superior

7

Assistente Técnico

5

Assistente Operacional

134
Total

147

Distribuição dos efetivos por serviços:
Água e
Saneamento

Ambiente

Manutenção
e Edifícios

Armazém e
Gestão de
Frota

Total Geral

Assistente Operacional

17

78

39

2

134

Assistente Técnico

1

3

1

5

Categorias

DASO

Chefe de Divisão

1

Técnico Superior
Total Geral

1

1
2

3

1

1

7

20

84

40

4

147

Salientando-se que todo o quadro de pessoal afeto a esta Divisão, encontra-se bastante envelhecido com
particular destaque para a categoria dos assistentes operacionais, a quem se exige maior esforço físico.
Nesta categoria profissional, enquadram-se operacionais cuja valia e sabedoria técnica se irá perder num
curto prazo, caso não seja invertida esta tendência. Correndo-se o risco de existirem serviços municipais que
vão ficar desprovidos de operacionais.
Nesta condição existe a carpintaria, que tem apenas um operacional com 65 anos antevendo-se a inatividade
deste espaço a qualquer altura. Existindo outros serviços que apenas possuem um operacional especializado,
nomeadamente a pintura e a serralharia.
Verificando-se na sua generalidade, a escassez de meios nos serviços de água e saneamento, como também
no serviço do ambiente.
A incapacidade de resposta às diversas solicitações e obrigações municipais por insuficiência de meios
humanos será uma evidência., cabendo ao Município, encontrar uma solução que contrarie esta situação.
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5.1 – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
Abastecimento de Água
A estrutura física de gestão e manutenção da rede de abastecimento de água a cargo desta Divisão comporta
63 captações de água, 11 Estações Elevatórias, 42 Estações de Tratamento de Água, 77 reservatórios, 119
Km de condutas adutoras e 350 Km de condutas de distribuição. Estão associados ainda cerca de 14 000
contadores de água passíveis sempre de qualquer tipo de intervenção. Para apoio a todas estas infraestruturas,
acrescidas naturalmente de todas as imprevisibilidades decorrentes da própria rede, esta Divisão dispõe
apenas de 11 funcionários (Assistentes Operacionais) assim distribuídos:
•

6 canalizadores;

•

1 eletricista, para apoio a toda a estrutura elétrica associada às captações e estações elevatórias, efetuando
agora as operações inerentes a um operador de Estação de Tratamento de Água;

•

1 trolha, desempenhando a tarefa de canalizador;

•

2 calceteiros (sendo que um dos mesmos efetua as tarefas de operador de Estação de Tratamento de Água);

•

1 funcionário que desempenham a função de operadores das ETA’S, tendo como missão o tratamento da
água distribuída;

A média de idades dos funcionários assistentes operacionais era, no final de 2019, de 56 anos.
A principal dificuldade prende-se, como é notório, com a falta de meios humanos afetos a este Serviço. Se há
alguns anos atrás havia capacidade para a execução dos diversos trabalhos necessários à gestão da rede de
abastecimento, neste momento já não existe essa capacidade, tendo de se adjudicar ao exterior, quando
possível e com os constrangimentos daí decorrentes, a grande maioria dos trabalhos.
Atualmente não há qualquer possibilidade de fazer manutenção preventiva nas mais diversas infraestruturas.
Com os meios humanos existentes apenas se consegue recorrer a algumas mais urgentes solicitações dos
munícipes e reparação de avarias na rede de abastecimento.

Viaturas existentes
Em relação aos principais meios existentes nesta Divisão, nomeadamente o parque automóvel existente, é
composto pelos seguintes veículos:
•

1 Carrinha Toyota Hilux, do ano de 1994;

•

1 Renault Clio, do ano de 2000;

•

1 Carrinha Nissan Pickup 4x4, do ano de 2001;

•

1 Renault Kangoo, do ano de 2001;

•

1 Carrinha Mazda 4x4, do ano de 2001;

•

1 Carrinha Mazda 4x4, do ano de 2002;
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•

1 Carrinha Isuzu, do ano de 2003;

•

1 Renault Trafic, do ano de 2003;

•

1 Renault Kangoo, do ano de 2003;

•

1 Renault Kangoo, do ano de 2016;

•

1 Renault Kangoo, do ano de 2017.

Como é notório os veículos afetos a esta atividade possuem uma média de idades muito elevada e,
consequentemente, um elevado número de quilómetros. Não raras vezes é comum permanecerem nas
oficinas para a sua manutenção.
Diretamente ao serviço desta Divisão não existe qualquer tipo de máquina retroescavadora ou similar para a
reparação de avarias, execução de ramais e demais atividades diárias.

Atividades efetuadas
Apresentam-se, de seguida, as atividades mais importantes relacionadas com a gestão da rede de
abastecimento de água durante o ano de 2019 e sua comparação com os anos anteriores.
Descrição dos serviços efetuados
Aferição de contador
Avaria na rede pública
Avaria na zona ramal/contador
Colocação de caixa de contador

2017

2018

2019

0

0

0

247

438

407

1

0

0

1

3

3

Contador danificado

309

123

479

Contador parado

77

100

146

Falta de pressão

17

17

20

Mudança de lugar de contador

20

25

14

Ordem ligação contador

521

503

609

Outros

145

154

86

Rescisão a pedido do consumidor

362

306

273

Rescisão por falta de pagamento

16

81

58

Substituição de contador

25

0

0

Substituição de bomba submersível

0

2

2

Substituição de torneira de passagem

38

22

36

Ver ramal de água

42

40

27

Cortes de água
Total
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650
Aferiçã o de conta dor

600

Ava ria na rede pública

550

Ava ria na zona ra ma l/contador

500

Coloca çã o de caixa de conta dor

450

Conta dor danifica do

400

Conta dor para do

350

Fa lta de pressã o

300

Muda nça de luga r de contador

250

Ordem liga çã o conta dor

200

Outros

150

Rescisã o a pedido do consumidor

100

Rescisã o por falta de pagamento
Substituiçã o de conta dor

50

Substituiçã o de bomba submersível

0
2017

2018

2019

Substituiçã o de torneira de pa ssa gem

Trabalhos de manutenção efetuados periodicamente
Diariamente procedeu-se ao controlo e desinfeção da água distribuída, em todos os Sistemas de
Abastecimento, de forma a manter o nível de qualidade legalmente exigido. Neste contexto salienta-se que
há uma passagem diária, repartida por três zonas distintas do concelho:
Zona A – Vila Boa, Avidagos, Abreiro, Milhais, Palorca, Carvalhal, Pereira, Lamas de Orelhão, Passos,
Fonte da Urze, Rego de Vide, S. Pedro de Vale do Conde, Valverde da Gestosa, Eivados, Suçães e Pai Torto;
Zona B – Mirandela, Frechas, Cachão, S. Salvador, Vale da Sancha, Caravelas,Vale de Asnes, Cedainhos,
Cedães, Vilar de Ledra, Vila Nova das Patas e Carvalhais;
Zona C – Guribanes, Mascarenhas, Valbom dos Figos, Vale de Pereiro, Vale de Prados, Couços, Múrias,
Regodeiro, Mosteiró, Ribeirinha, Pousadas, Paradela, Avantos, Lamas de Cavalo, Alvites e Vale de Lagoa.

Trabalhos diversos
•

Substituição de bombas submersíveis;

•

Instalação de dois grupos hidropressores – Eixos e Alto dos Barreiros (Contins)

•

Monitorização semanal das casas do loteamento Retiro da Princesa do Tua;

•

Alinhamentos;

•

Acompanhamento topográfico das obras do PAMUS 1;

•

Submissão de dados à ERSAR, relativos à Qualidade de Serviço prestado aos utilizadores, relativo a
2018;

•

Análise e verificação no local, de diversas solicitações para realização de trabalhos enviados pelo GAM;

•

Levantamento topográfico de estrada entre Carvalhais e Vale de pereiro;

•

Levantamento topográfico de estrada entre a EN 206-1 até à localidade de Regodeiro;
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•

Levantamento topográfico da área circundante da Escola do IPB;

•

Levantamento topográfico das Ruas S. João de Brito, Rua das Canelhas e Rua Vale da Cerdeira;

•

Levantamento topográfico da Escola de Golfeiras;

•

Levantamento topográfico de estrada entre Carvalhais e Vale de pereiro;

•

Levantamento topográfico de área de cedência no Bairro Conde de Feijó;

•

Levantamento topográfico dos WC parque do Império;

•

Levantamento topográfico de estrada entre Alvites e Vale de Lagoa;

•

Levantamento topográfico de estrada da Bronceda e casa particular;

•

Levantamento topográfico de ramal em Cabanelas;

•

Levantamento topográfico do cruzamento do Franco;

•

Levantamento topográfico em Vale de Maior, para substituição de cubo;

•

Levantamento topográfico de terreno para ETAR dos Passos;

•

Levantamento topográfico da Rua dos Chão e Rua Valbom na Torre D. Chama;

•

Levantamento topográfico para avaliação de diversas cotas de terreno;

SANEAMENTO
Relativamente à estrutura física de gestão de todas as operações de saneamento esta Divisão comporta cerca
de 215 km de condutas de saneamento, 60 Etar’s (Lamas ativadas, lamas ativadas com leito de macrófitas,
leito de percolação, leito de macrófitas, fossas imhoff com leito de macrófitas, fossas filtro com leito de
macrófitas), 30 Estações elevatórias e 12 Fossas sépticas públicas, o que se traduz numa cobertura
aproximada de 94% do concelho com rede pública de saneamento.
Para apoio às referidas infraestruturas de saneamento, acrescidas também de todas as imprevisibilidades
decorrentes do funcionamento da própria rede, este serviço dispôs de 5 assistentes operacionais.
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Em relação aos principais meios existentes nesta Divisão, nomeadamente o parque automóvel existente, é
composto pelos seguintes veículos:
Camião Mitsubishi Canter equipado com cisterna de vácuo e bomba de água de alta pressão, com
capacidade de 2500l de águas sujas e 500l de águas limpas, com cerca de 465.000km;
1 Carrinha Toyota Hylux 4x4, com 5 lugares e caixa de madeira, com cerca de 480.000km;
1 Carrinha Nissan Pickup 4x4, com 5 lugares e caixa de madeira, com cerca de 290.000km;
1 Reboque com sistema de desobstrução de coletores de diâmetros até 125mm.
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De salientar que todos estes veículos possuem uma média de idades superior a 14 anos, encontrando-se com
um número elevado de quilómetros, pelo que se tem verificado constantemente várias avarias.
Em relação à gestão das operações de saneamento, esta Divisão efetuou diversos serviços de desobstrução e
limpeza de coletores, fossas sépticas, Etar’s, estações elevatórias e serviços de limpeza e manutenção de
instalações portáteis existentes em todos os eventos ocorridos ao longo do ano em Mirandela:

Descrição dos trabalhos realizados
Desobstruir e lavar
Inspeção caixas visita
Limpeza EE
Limpeza Etar
Limpeza Fossa/Poço
Limpeza Sarjetas
Limpeza Wc port.
Manutenção EE/ETAR
Manutenção Preventiva
Total das tarefas descritas

2017

2018

2019

571
2
55
289
105
9
54

580
7
66
283
149
8
68
2
45
1208

574
17
76
309
141
7
66
1
50
1241

69
1154

Total
Geral
1725
26
197
881
395
24
188
3
164
3603

Tipo de Serviços Realizados
600
500
400
300
200
100
0
2017

2017

Desobstruir e lavar

Inspeção caixas visita

Limpeza EE

2019

Limpeza Etar

Limpeza Fossa/Poço

Limpeza Sarjetas

Limpeza Wc port.

Manutenção EE/ETAR

Manutenção Preventiva

No ano de 2019, foram realizadas diversas ações de manutenção preventiva em locais pontuais considerados
problemáticos, onde foram aplicadas medidas preventivas de limpeza de caixas e coletores. Estas ações
traduzem-se naturalmente numa redução das desobstruções.
As manutenções preventivas vão continuar a ser realizadas de forma a garantir o bom funcionamento das
redes.
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O quadro seguinte descreve os trabalhos efetuados mensalmente, com referência aos últimos 3 anos de
gestão desta Divisão. Constata-se que o número de serviços públicos realizados em 2019, foi semelhante ao
ano anterior.
Tipo de serviços realizados
Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Serviços
privados

Serviços
públicos

Total
serviços
realizados

Serviços
privados

Serviços
públicos

Total
serviços
realizados

Serviços
privados

Serviços
públicos

Total
serviços
realizados

TOTAL
GERAL

Janeiro

18

82

100

25

81

106

31

88

119

325

Fevereiro

12

76

88

19

63

82

15

90

105

275

Março

21

98

119

24

86

110

20

88

108

337

Abril

16

76

92

12

61

73

13

79

92

257

Maio

15

79

94

12

87

99

15

85

100

293

Junho

13

89

102

21

69

90

9

89

98

290

Julho

20

94

114

27

86

113

13

58

71

298

Agosto

12

58

70

22

93

115

38

85

123

308

Setembro

19

107

126

24

90

114

12

107

119

359

Outubro

16

72

88

19

83

102

10

113

123

313

Novembro

18

76

94

12

94

106

12

89

101

301

Dezembro

15

52

67

20

78

98

7

75

82

247

Totais

195

959

1154

237

971

1208

195

1046

1241

3603

Mês

Tipo de Serviços Realizados
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2017
Total serviços rea lizados

2018
Serviços públicos

2019
Serviços priva dos

O quadro seguinte descreve os trabalhos particulares efetuados mensalmente, dos quais resultaram a
cobrança das respetivas taxas.
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Taxas cobradas pela prestação de serviços realizados
Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Taxas cobradas

Taxas cobradas

Taxas cobradas

Mês

TOTAL
GERAL

Janeiro

1.010,08 €

1.704,78 €

1.365,55 €

4.080,41 €

Fevereiro

823,12 €

705,03 €

603,98 €

2.132,13 €

Março

1.064,69 €

1.192,61 €

1.280,68 €

3.537,98 €

Abril

902,83 €

679,15 €

757,58 €

2.339,56 €

Maio

633,70 €

729,64 €

679,45 €

2.042,79 €

Junho

752,76 €

1.801,95 €

432,76 €

2.987,47 €

Julho

590,30 €

567,29 €

598,41 €

1.756,00 €

Agosto

609,98 €

1.146,95 €

1.816,96 €

3.573,89 €

Setembro

998,50 €

1.000,53 €

553,50 €

2.552,53 €

Outubro

740,46 €

697,75 €

382,78 €

1.820,99 €

Novembro

968,76 €

635,18 €

995,82 €

2.599,76 €

Dezembro

835,91 €

767,91 €

381,30 €

1.985,12 €

Totais

9.931,09 €

11.628,77 €

9.848,77 €

31.408,63 €

Gráfico comparativo de taxas cobradas
2.000,00 €
1.800,00 €
1.600,00 €
1.400,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
800,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00 €
0,00 €

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2019

Trabalhos de manutenção efetuados periodicamente
A manutenção periódica de ETAR’s e Estações Elevatórias de águas residuais realiza-se diariamente,
procedendo-se à limpeza de gradagens, remoção de sobrenadantes, corte de canas, ervas, limpeza dos
recintos, entre outros trabalhos que são efetuados, este trabalho foi realizado por 3 Assistentes Operacionais.
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Este serviço ficou com menos 2 assistentes operacionais em 2014, pelo que não tem sido possível executar
os planos de manutenção periódicos, que foram entregues pelas empresas responsáveis pela execução destas
infraestruturas.
Na monitorização dos registos efetuados pelos operadores, constata-se que existem equipamentos que em
média tem 3 a 4 visitas por mês para realização de manutenções, valores que são inferiores ao desejável.

Trabalhos realizados por serviços externos
No ano de 2019, foram verificados entupimentos sucessivos em vários pontos da cidade de Mirandela, em
alguns casos diariamente, que causaram cheiros nauseabundos e algumas inundações.
Estes entupimentos foram sempre abordados pela equipa de desobstrução no sentido de resolução imediata
do problema. No entanto, devido às dimensões dos coletores, aos resíduos encontrados e associadas às
limitações verificadas pelo nosso veículo de desobstrução, que apenas cumpre corretamente as suas funções
em coletores com dimensões até 200mm, apenas se conseguia colocar em funcionamento, mas de forma
deficiente o escoamento das águas residuais.
Assim, houve a necessidade de proceder à realização de dois ajustes diretos com empresas exteriores, com
veículos de grande capacidade, para a desobstrução dos troços de saneamento anteriormente referidos, num
total de 250 horas de trabalho.

Fiscalização de infraestruturas de gás natural, Tv cabo e fibra ótica e obras municipais
• Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de gás natural no Concelho de Mirandela;
• Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de colocação de cabos elétricos da EDP na cidade
de Mirandela;
• Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de colocação de cabos de telecomunicações da PT
na cidade de Mirandela;

Trabalhos diversos
Análise e verificação no local, de diversas solicitações para realização de trabalhos enviados pelo GAM,
respetivamente a realização de ramais de água e saneamento, limpezas de fossas, entre outros trabalhos
diversos;
Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-semana de
atividades, nomeadamente na “Semana do Caloiro”;
Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-semana de
atividades, nomeadamente na “Concentração Motard”;
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Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-semana de
atividades, nomeadamente na “Semana Académica”;
Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-semana de
atividades, nomeadamente na “Festa da TVI”;
Trabalhos de eliminação de ruído nas tampas das caixas de visita, com colocação de borrachas novas;
Colocação de tampas novas em diversos locais;
No âmbito do processo de avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores relativo ao ano
2018 foram introduzidos todos os dados solicitados pela plataforma eletrónica da ERSAR, relativos a
água e a saneamento, tendo sido posteriormente fornecidos todos os elementos físicos que os
evidenciaram;
No âmbito do processo de certificação de qualidade do Município, foram elaborados todos os
procedimentos julgados necessários para complementar a efetivação do mesmo, assim como a efetivação
dos anteriormente definidos;
Acompanhamento e fiscalização da obra “Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR em
Avidagos”;
Acompanhamento e fiscalização da obra “Execução contínua de ramais de água e saneamento no
Concelho de Mirandela”;

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO DO CONCELHO DE
MIRANDELA
A qualidade de água de abastecimento distribuída para consumo humano apresenta níveis recomendados pela
legislação nacional e comunitária para esta utilização. O incumprimento das normas de qualidade da água de
abastecimento tem implicações de carácter social e económico, colocando sérios riscos para saúde pública,
por isso é imprescindível salvaguardar e proteger a sua utilização sustentável.

Metodologia Adotada
Considerando a legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º152/2017, 7 de dezembro, que estabelece o regime da
qualidade da água destinada ao consumo humano, a Câmara Municipal adotou o referido diploma legal,
nomeadamente no que concerne à frequência de amostragem e à definição e cumprimento dos parâmetros
analíticos ao nível do controlo de qualidade da água para consumo humano, para todas as zonas de
abastecimento (ZA).

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 122 de 191

No quadro seguinte encontram-se esquematizados a frequência mínima de amostragem e a frequência
efetuada, durante o ano de 2019.
O Controlo de Rotina tem por objetivo fornecer regularmente informações sobre a qualidade organolética e
microbiológica da água destinada ao consumo humano, bem como a eficácia dos tratamentos, em particular
da fase de desinfeção, tendo em vista determinar a sua conformidade com os valores paramétricos
estabelecidos no Decreto acima referido.
O Controlo de Inspeção tem por objetivo obter informações necessárias para verificar o cumprimento dos
valores paramétricos do referido Decreto.

No que diz respeito à verificação de conformidade do controlo da qualidade da água, de acordo com o ponto
2 alínea a) do art.º 10º do D.L. n.º 152/2017, de 7 de dezembro, a verificação do cumprimento dos valores
paramétricos foi efetuada no ponto em que, no interior da instalação ou estabelecimento, sai da torneira
normalmente utilizada para consumo humano.
No que concerne à garantia da qualidade da água distribuída, a Câmara Municipal, em conformidade com o
artigo 14º do D.L n.º 152/2017, de 7 de dezembro, submeteu à aprovação da ERSAR (Entidade Reguladora
dos Serviços de Água e Resíduos) um Programa de Controlo de Qualidade da Água – PCQA, do qual fazem
parte os pontos definidos no Anexo III, do referido Decreto.
A Câmara Municipal comunica à ERSAR, até 31 de março de 2020, os resultados da verificação de
Qualidade da Água para Consumo Humano relativos a 2019, através de uma aplicação informática online,
denominada “ Introdução de Dados da Qualidade da Água” – IDQA, utilizando, para o efeito, um ficheiro do
Excel, importando os dados relativos à qualidade da água para o site da ERSAR.
Esta plataforma de comunicação permite, entre outras coisas:
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O carregamento dos resultados do controlo da qualidade da água, pela Câmara Municipal, à medida que
vão tendo conhecimento dos mesmos;
O conhecimento e o acompanhamento imediato dos resultados do controlo da qualidade da água pela
autoridade competente – ERSAR.
Por outro lado, de acordo com o artigo 17º, a Câmara Municipal publicitou trimestralmente, por meio de
editais afixados em locais próprios, os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade. O
Laboratório responsável pela recolha e análise da água para consumo humano no concelho de Mirandela, em
2019, foi o LRTM – Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda.

Caracterização geral do sistema de abastecimento de água do concelho de Mirandela
O concelho de Mirandela é constituído por 36 Zonas de Abastecimento (ZA).
A ZA de Mirandela abrange a cidade de Mirandela e as localidades de Burrica, Bronceda, Cachão,
Carvalhais, Chelas, Eixos, Frechas, Freixeda, Freixedinha, São Salvador, Vale de Madeiro, Vale de Lobo,
Vale da Sancha, Vila Nova das Patas, Vila Verde, Vila Verdinho e Vilar de Ledra.
Da ZA de Aguieiras fazem parte as localidades de Aguieira, Abambres, Bouça, Cabanelas, Casario, Chairos,
Cimo da Vila, Contins, Cruzamento da Bouça, Ervideira, Ferradosa, Fonte Maria Gins, Fradizela, Guide,
Miradeses, Pádua Freixo, Quintas, São Pedro Velho, Soutilha, Torre de Dona Chama, Vale Bom Pitez, Vale
Maior, Vale de Gouvinhas, Vale de Juncal, Vale de Martinho, Vale de Salgueiro, Vale de Telhas, Valongo
das Meadas, Vilar de Ouro, Vilares da Torre.
Nas ZA de Mirandela e de Aguieiras são as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro a entidade gestora em
“alta”, sendo a Câmara Municipal a entidade gestora em “alta” e em “baixa” nas restantes ZA.

Análise global da qualidade da água zonas de abastecimento do concelho de Mirandela
Considerando as normas e regras estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º152/2017, de 7 de dezembro, e os
critérios de verificação de conformidade definidos pela ERSAR, enquanto autoridade competente,
relativamente aos resultados obtidos nas análises efetuadas, foram estabelecidos dois tipos de
incumprimentos:
Os incumprimentos resultantes do não cumprimento da frequência mínima de amostragem da análise dos
parâmetros de CR1, CR2 e CI, assim definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º152/2017, de 7 de
dezembro.
Os incumprimentos resultantes das análises efetuadas não cumprirem os valores paramétricos definidos
no Anexo I, do mesmo diploma.
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Os incumprimentos da frequência de amostragem são traduzidos pela percentagem de análises em falta,
sendo determinado em função do número de análises regulamentares obrigatórias. A expressão que permite o
seu cálculo é a seguinte:

% de análisesem falta =

(1)

nº de análisesem falta
× 100
nº de análisesregulamentares obrigatórias

Em todas as ZA do concelho de Mirandela, durante o ano 2019, não se verificaram incumprimentos relativos
à frequência mínima de amostragem, isto é, o número de análises regulamentares obrigatórias foram todas
efetuadas, sendo a percentagem de análises em falta nula.
O quadro abaixo representado traduz a análise comparativa da frequência de amostragem por grupo de
parâmetro, a partir do número de análises regulamentares obrigatórias e do número de análises em falta, do
concelho de Mirandela, entre 2017 e 2019.
Ano
Tipo de controlo
N.ºanálises
Regulamentares
N.ºanálises
efetuadas
N.ºanálises em
falta
%análises em
falta

2017

2018

2019

CR1

CR2

CI

Total

CR1

CR2

CI

Total

CR1

CR2

CI

Total

252

91

38

381

252

91

38

381

252

91

38

381

283

91

38

412

272

91

38

403

272

91

38

403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Os incumprimentos ao valor paramétrico (VP) foram calculados mediante os resultados obtidos nas análises
efetuadas, tendo como base os valores paramétricos estabelecidos no Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/2017,
de 7 de dezembro.
A expressão que permite o cálculo da percentagem de análises em incumprimento ao valor paramétrico é a
seguinte:

% análises em incump. ao VP =

nº de análises em incumprimento
× 100
nº de análises efectuadas com VP

(2)

Na figura seguinte estão representados os números que ilustram a evolução do número de análises
regulamentares obrigatórias, análises efetuadas e o número de análises em incumprimento ao VP, por grupo
de parâmetros, e as respetivas percentagens de incumprimento, entre 2017 e 2019.
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Evolução da % de incumprimentos do CR2
30,00%

28,57%

28,00%
26,00%
24,00%
22,00%

19,78%

20,00%
17,58%

18,00%
16,00%

14,29%14,63%

13,33%

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%

6,59%

6,00%
4,00%

3,45%

2,86%

3,45%

4,55%

3,30%

2,05%

2,71%
1,10%

1,75%

2,00%
0,00%
2017

2018

Clostrídium perfringens

Enterococos

Manganês

Turvação

2019
Aluminio

Arsénio

Antimónio

Ferro

pH

CR2

Evolução do n.º de análises regulamentares obrigatórias, análises efectuadas e o n.º de análises em incumprimento ao VP,
em 2017, 2018 e 2019
9,00%

4000
3617

3710
3522

3598

3583

3659
8,00%

3500

6,00%
Nº análises

2500
4,96%

4,96%

5,00%

2000
4,00%
1500

2,97%
2,47%

1000

2,05%
1,75%

500

20

15

3,00%
2,00%

1,75%

1,19%
14

2,39%
2,71%

2,07%

27

1,06%
17 13

1,00%
27

24

35

0

0,00%
2017

2018

2019

Nºde análises em incumprimento ao VP-CR1

Ano
Nºde análises em incumprimento ao VP-CR2

Nºde análises em incumprimento ao VP-CI

Nº análises regulamentares obrigatórias

Nº análises efectuadas

%CR1 em incumprimento

%CR2 em incumprimento

%CI em incumprimento

% Total Incumprimentos

Nas figuras seguintes estão representadas as percentagens de incumprimentos do valor paramétrico, por
grupo de parâmetro e por parâmetro, relativas a 2017, 2018 e 2019.
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%análises em incumprimento ao VP

7,00%

3000

Evolução da % de incumprimentos do CR1
8,00%

7,35%

7,00%

6,62%

6,00%
4,96%

4,96%

5,00%
4,00%

3,53%

3,00%

3,31%
2,57%

2,47%

2,00%

1,41%

1,00%
0,00%
2017

2018

Escherichia Coli

2019

Bactérias Coliformes

CR1

Evolução da % de incumprimentos do CI
23,53%
23,68%

25,00%

20,00%
15,79%
15,00%

13,16%
13,16%
10,53%

10,00%

5,26%

5,26%
5,00%
2,63%

2,94%

2,63%
1,19%

2,39%

1,06%

0,00%
2017
Enterococos

2018
Antimónio

2019

Arsénio

Ferro

CI

A percentagem de incumprimentos dos parâmetros da qualidade da água de consumo humano está
configurada como indicador no Processo de Água e Saneamento (PO.09), no âmbito do processo de
Certificação da Qualidade da Câmara Municipal de Mirandela.
Processo PO.09
N.º Objetivo

Objetivo

Indicador

Meta

Frequência

OBJ 1

Garantir a qualidade da água
para consumo humano.

Percentagem de incumprimento dos
parâmetros de qualidade.

<2%

Trimestral
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Evolução da percentagem total de incumprimentos
2,97%

3,00%
2,50%
2,07%
2,00%

1,73%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2017

2018

2019

A água distribuída no concelho de Mirandela apresenta uma excelente qualidade. O indicador de água segura
atinge, no ano de 2018 foi de 97,93, o que significa que a água da torneira pode ser bebida com total
confiança. Das 36 zonas de abastecimento que constituem o concelho, e das quais a Câmara Municipal de
Mirandela é entidade gestora em “alta” em “baixa”, 5 registaram uma percentagem de 100% de água segura.
No gráfico seguinte está expressa a evolução da percentagem de água segura no concelho de Mirandela,
desde o ano de 2008.

% de água segura
100
99,55

99,5
99
98,5

98,56
98,47

98,06

98,26

98
97,5
97
96,5

98,27
98,46

98,21

98
96,97

97,98
97,03

96
95,5
95
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Os valores apresentados para 2019 são provisórios, uma vez que ainda não foram oficializados pela ERSAR.
As situações de incumprimento dos valores paramétricos representaram, em 2019, cerca de 2,97%, Nestas
situações de incumprimento, a Câmara Municipal de Mirandela, em articulação com a autoridade de saúde e
a ERSAR, tomaram as medidas adequadas para garantir a proteção da saúde humana, sempre que tal se tenha
justificado.

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 128 de 191

No sentido de monitorizar as situações de incumprimento, a ERSAR possui um sistema de comunicação e
acompanhamento dos incumprimentos dos valores paramétricos que permite um alerta quase imediato da sua
ocorrência (no máximo 24 horas), além de facilitar um apoio técnico na resolução da situação, sempre que se
justifique.
Segundo dados oficias da ERSAR, percentagem de água segura em Portugal Continental, em 2018, foi de
98,63%, “um valor considerado de excelência” – www.ersar.pt. Os valores oficiais relativos ao ano de 2019
ainda não foram publicados, o valor apresentado neste relatório, para 2019 ainda não é oficial.

Controlo Analítico da Qualidade dos Efluentes das ETAR´s
A Câmara Municipal de Mirandela possui um programa de autocontrolo e monitorização de ETAR´s. Este
programa de autocontrolo, implementado nas 60 infraestruturas a cargo do Município, implica a realização
de análises mensais à saída de cada uma das ETAR’s, aos parâmetros pH, CQO, CBO5, SST, e análises
trimestrais à saída de cada uma das ETAR´s aos parâmetros fósforo total e azoto total, em conformidade com
o Decreto-Lei 236/98, de 1 de agosto.
As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo foram
realizadas por um Laboratório acreditado para o efeito.
Os resultados do programa de autocontrolo efetuado durante o ano de 2019 foram enviados à entidade
licenciadora, APA (ARH Norte), em formato digital, com uma periodicidade trimestral.
No quadro abaixo encontra-se esquematizado o tipo de amostragem e o método adotados.

O gráfico seguinte traduz a evolução do número de ETAR´s em conformidade, relativamente aos parâmetros
pesquisados com frequência mensal e trimestral, segundo o Decreto-Lei 236/98, de 1 de agosto.
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Evolução do nº de ETAR´s em conformidade em 2017 , 2018 e 2019
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A percentagem de ETAR´s em conformidade com os valores paramétricos estabelecidos na Lei está
configurada como indicador no Processo de Água e Saneamento (PO.09), no âmbito do processo de
Certificação da Qualidade da Câmara Municipal de Mirandela.
Processo PO.09
N.º Objetivo
OBJ 3

Objetivo

Indicador

Garantir a qualidade dos
efluentes das ETAR´s.

Meta

Percentagem de ETAR´s em cumprimento
aos valores paramétricos.

>50%

Frequência
Trimestral

Evolução da % de ETAR´s em cumprimento
70,00%
60,00%

66,10%
58,30%
49,72%

50,00%
43,30%

44,67%

42,37%
40,11%

40,00%

43,89%

35,03%
31,64%

30,00%
22,94%
16,95%

20,00%
10,00%
0,00%
1º Trimestre

2º Trimestre
2017
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Controlo e manutenção da qualidade da água da piscina municipal coberta
O acesso dos munícipes à prática desportiva constitui um importante fator de desenvolvimento social e
desportivo do concelho de Mirandela. A utilização da piscina municipal coberta, procura satisfazer as
necessidades educativas e formativas da população jovem, promover a ocupação dos tempos livres,
responder às necessidades de manutenção de saúde e contribuir de uma forma geral para a prática desportiva,
favorecendo em todos os casos as interações sociais.
A água sendo um dos elementos fundamentais de uma piscina, é imprescindível o seu tratamento e controlo,
quer físico-químico quer bacteriológico, de forma a ter um aspeto agradável e convidativo e simultaneamente
não seja um meio de contaminação e transmissão de doenças.

Metodologia Adotada
O plano de controlo da qualidade da água, que a piscina municipal coberta desenvolveu, constou de um
esquema de tratamento eficaz, de modo a garantir uma água sem micro-organismos patogénicos, odores
desagradáveis, produtos tóxicos e turvação, combinando os tratamentos físicos e químicos e o controlo dos
parâmetros físico-químicos e bacteriológicos.
Este plano é baseado nos seguintes documentos:
• NP4542 – Piscinas, Requisitos de qualidade e tratamento da água para uso nos tanques, que fixa as
características a que deve obedecer a água utilizada em piscinas de uso público de forma a garantir
que a sua composição físico-química e microbiológica é compatível com os usos previstos, sem por
em rico a saúde humana.
• Decreto Regulamentar n.º 5/97 de 31 de Março, que regula as Condições Técnicas e de Segurança dos
Recintos com Diversões Aquáticas.
• Diretiva CNQ 23/93, que fixa, com carácter geral, as disposições de segurança, hígio-sanitárias,
técnicas e funcionais, que devem ser observadas nas piscinas e nos estabelecimentos dedicados a
atividades recreativas aquáticas correlacionadas, de uso público, a piscina municipal coberta adotou os
referidos documentos, em particular no que concerne ao tratamento e controlo da qualidade da água.
• Circular normativa N.º14/DA da Direção Geral da Saúde, no âmbito do Programa de Vigilância Sanitária
de Piscinas, onde são estabelecidos valores máximos ou indicativos dos parâmetros microbiológicos e
físico-químicos, mais orientados para o campo da monitorização da qualidade da água das piscinas
públicas.
• Guidelines for safe recreational water environments, Vol II, Swimming Pools and Similar Environments
2006, da OMS.
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• Portaria 353-A/2013;
• ISO 7730:2005;
• NP 1796

Controlo e regulação das características da água
Os parâmetros determinados em Laboratório Certificado, segundo as normas em vigor, nomeadamente a NP
EN ISO/IEC 17025, requisitos gerais de competência para Laboratórios de Ensaio e Calibração, em 2019,
estão expressos no quadro seguinte.

Número de colónias a 37ºC (24h)

Expressão de
resultados
UFC/ ml

EN ISO 6222

Bactérias Coliformes

UFC/100 ml

EN ISO 9308-1+AC

Escherichia coli

UFC/100 ml

EN ISO 9308-1+AC

Enterococos Fecais

UFC/100 ml

EN ISO 7899 - 1 ou EN ISSO 7899 - 2

Pseudomonas Aeruginosa

UFC/100 ml

EN ISO 16266

Estaphylococcus produtores de Coagulase

UFC/100 ml

NF T 90-421

Total de Staphylococcus

UFC/100 ml

NF T 90-421

Parâmetros Microbiológicos

Parâmetros físico-químicos
Alcalinidade

Expressão de
resultados
mg/l CaCO3

Azoto Amoniacal

mg/l NH4

Ácido Isocianúrico

mg/l H3C3N3O3

Métodos analíticos

Métodos analíticos
Titulométrico
EAM
Método com o reagente melamina, usando um
colorímetro ou um EAM

Condutividade

µS/cm

Eletrométrico (NP EN 27888)

Cloretos

mg/l Cl

EAM, Cromatografia iónica, titulometria, fluxo
contínuo segmentado ou equivalente

Cor

mg/l Pt/Co

Nitratos

mg/l NO3

Oxidabilidade ao permanganato
Turvação
Condutividade no ponto de rede de
abastecimento
Oxidabilidade ao permanganato no ponto de rede
de abastecimento

mg/l O2
UNT
µS/cm
mg/l O2

método fotométrico calibrado com a escala Pt/Co
EAM
Titulométrico (NP 731)
Nefelometria com padrão de formazina (EN ISO
7027) ou tubidimétrico com padrão de sílica
Eletrométrico (NP EN 27888)
Titulométrico (NP 731)

Em 2019, foram efetuadas 728 análises aos parâmetros microbiológicos, à água das duas piscinas, através de
dois tipos de amostragens: à superfície e subsuperficiais, com frequência quinzenal, tal como prevê a
NP4542. Relativamente aos parâmetros químicos, foram efetuadas 264 análises, à água das duas piscinas,
com frequência mensal.
Os parâmetros físico-químicos controlados com uma frequência mensal, semanal e diária, nas instalações da
piscina municipal, estão descritos no quadro que se segue, em conformidade com a NP4542. A
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monitorização destes parâmetros foi efetuada através de um fotómetro digital – Pool Control Direct –
Lovibond – e pela adição de um reagente específico para cada parâmetro a determinar. A Temperatura é
determinada com um termómetro digital.
Parâmetros Químicos
(Frequência mensal)

Parâmetros Físico-Químicos
(Frequência semanal)

Amónia
Alumínio
Amónio
Cobre Livre
Ferro
Sulfatos

Parâmetros Físico-Químicos
(Frequência diária)
Cloro Livre
Cloro Combinado
Cloro Total
pH
Temperatura

Ácido Isocianúrico

Reposição de água nova nas piscinas
Com base no Decreto Regulamentar n.º 5/97, e na Diretiva CNQ 23/93 foi calculada a percentagem diária de
reposição de água nova, para cada tanque. Em conformidade com os referidos documentos, a piscina
municipal coberta assegura uma taxa de renovação média diária de água para as duas piscinas. O quadro que
segue sintetiza a características gerais das piscinas. Os gráficos abaixo representados, evidenciam a taxa
média mensal de reposição de água nova na piscina grande e na piscina pequena e os volumes totais de água
renovados entre 2017 e 2019.
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0,00%
OBJ 4

OBJ 5
1º Trimestre

2º Trimestre

OBJ 6
3º Trimestre

OBJ 4

Média anual

OBJ 5
1º Trimestre

2º Trimestre

OBJ 6
3º Trimestre

OBJ 7

4º Trimestre

Média anual

Processo PO.01
N.º Objetivo

OBJ 4

OBJ 5

Objetivo
Cumprimento dos parâmetros bacteriológicos na
avaliação da qualidade da água.
(7
parâmetros) Piscina Grande
Cumprimento dos parâmetros bacteriológicos na
avaliação da qualidade da água.
(7
parâmetros) Piscina Pequena
Cumprimento de parâmetros químicos na avaliação
da qualidade da água.
(11 parâmetros)
Piscina Grande
Cumprimento de parâmetros químicos na
avaliação da qualidade da água.
(11
parâmetros) Piscina Pequena

OBJ 6

OBJ 7

Cumprimento do plano diário de análises aos
parâmetros fisíco-químicos obrigatórios.
(5 parâmetros) Piscina Grande
Cumprimento do plano diário de análises aos
parâmetros fisíco-químicos obrigatórios
(5 parâmetros) Piscina Pequena
Cumprimento diário de renovação de água Piscina
Grande
Cumprimento diário de renovação de água Piscina
Pequena

Indicador

Meta

% de conformidade dos
parâmetros bacteriológicos

100%

% de conformidade dos
parâmetros químicos

100%

% de análises físico-químicas
em incumprimento

<25%

Frequência

Trimestral

Trimestral

Trimestral

<2%
% média diária

Trimestral
<3%

5.2 - SERVIÇOS AMBIENTE
Através dos diferentes serviços do setor de Ambiente, a Câmara Municipal promove a salubridade e higiene
públicas, bem como a defesa do ambiente, dos recursos naturais e dos espaços verdes.
A esta missão juntam-se objetivos relacionados com a implementação e difusão da adoção de boas práticas
ambientais e de gestão de resíduos, com particular atenção em ações desenvolvidas junto das populações
mais jovens, através da programação anual de sensibilização ambiental destes serviços, que cada vez mais
ganha projeção no contexto de desenvolvimento sustentável dos territórios.
Esta área de intervenção, integra:
- Serviços Urbanos (varredura manual e mecânica, lavagem de arruamentos, limpeza de WC públicos,
eliminação de ervas infestantes por meios mecânicos e químicos, limpeza de sargetas e bocas de lobo,
recolha de monstros porta-a-porta, remoção e encaminhamento de Veículos em fim de Vida, inspeção de
parques infantis do concelho, gestão de empresas concessionadas na área de resíduos)
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Indicadores para 2019- Piscina Grande

Indicadores para 2019 - Piscina Pequena

- Ambiente (instrução de pedidos de licenciamento para ocupação de domínio hídrico, gestão de praias
fluviais)
- Manutenção e gestão de cemitérios municipais urbanos
- Manutenção de recintos de Mercados e feiras
- Sensibilização ambiental
- Espaços verdes
- Cemitérios municipais
A estrutura de funcionários nesta área funcional, foi:
- 1 Técnico superior coordenador
- 2 Técnicos superiores
- 2 Encarregados operacionais
- 77 Assistentes operacionais do quadro e nº variável dos programas ocupacionais e da aplicação de medidas
de processos judiciais encaminhados pelos Serviços de Reinserção Social e Serviços Prisionais.
- 2 assistentes técnicos
SERVIÇOS URBANOS:

Varredura urbana
A varredura urbana encontra-se dividida em varredura manual e varredura mecânica.
A varredura manual foi efetuada por 13 assistentes operacionais fixos, distribuídos por
zonas/cantões. Paralelamente têm apoiado esta atividade, trabalhadores provenientes
dos programas do centro de emprego/inserção, sendo distribuídos por outros cantões,
nomeadamente em bairro sem varredura diária, ou pelas equipas móveis. É da
obrigação do assistente operacional afeto a um determinado cantão/zona, mantê-lo em perfeito estado de
limpeza.
A varredura mecânica, realizada com recurso a uma máquina
varredora aspiradora, 1 operador (assistente operacional) e 1
assistente operacional com 1 soprador, sempre que se
justifique, foi realizada atendendo a um esquema de trabalhos
pré-definidos através do planeamento anual e para o qual se
obteve um indicador médio anual de 98%.
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Foram ainda efetuados trabalhos pontuais, derivados das necessidades inerentes a festividades e eventos,
bem como solicitações diversas, para os quais contribuíram em média 7 assistentes operacionais.
Horas de funcionamento da máquina varredora nova, em 2019.
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Limpeza de sanitários públicos
O perímetro urbano possui 27 instalações sanitárias fixas,
cuja manutenção tem sido assegurada por 6 assistentes
operacionais afetos às mesmas. Para além destas, foram
instalados no período de Verão, vários sanitários móveis,
nomeadamente no período de festas da cidade e época
balnear.
O serviço de limpeza dos sanitários públicos da cidade de
Mirandela esteve organizado diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados.
No caso de festividades ou eventos, a limpeza e manutenção dos sanitários públicos que servem a área de
abrangência do evento ou festividade, foi assegurado para além do horário normal de funcionamento, uma
vez que a procura e afluência é maior.
Os funcionários afetos ao serviço de limpeza de sanitários públicos procederam diariamente aos registos de
higienização, através de documento próprio criado para o efeito.

Lavagem de arruamentos
A lavagem dos arruamentos esteve limitada às condições
climatéricas, sendo este serviço, por norma, realizado durante
as épocas de festividades ou eventos pontuais.
A lavagem de ruas, surge ainda no decurso de necessidades de
remoção de terras resultante de operações de loteamento, obras
públicas e particulares, aumentos de caudal da zona ribeirinha,
que se verificou em dezembro de 2019, entre outros.
O serviço de lavagem de arruamento foi realizado, em média, por 1 assistente operacional (tratorista),
acompanhado de mais 2 assistentes operacionais.
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N.º de Intervenções de lavagem e desinfecção na
cidade, nos últimos 3 anos
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Recolha indiferenciada
A gestão das unidades de contentores de resíduos indiferenciados, envolveu frequentemente o aumento de
algumas unidades, quer no perímetro urbano, quer nas restantes freguesias do concelho, encontrando-se este
aumento associado a necessidades adicionais, atos de vandalismo e outros.
Comparação do n.º de contentores indiferenciados no
concelho de Mirandela entre 2017e 2019
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Recolha seletiva
A colocação e substituição de ecopontos foram realizadas em
colaboração com a empresa intermunicipal Resíduos do
Nordeste. No último ano, foram colocadas mais unidades
para recolha seletiva de resíduos, estando prevista a
continuação da colocação de mais unidades, durante o ano de
2019.
Os gráficos a seguir apresentados, permitem observar a
evolução do nº de ecopontos colocados no concelho nos últimos 3 anos, a quantidade de resíduos recolhidos
na recolha seletiva (ecopontos), durante o ano de 2018, bem como a quantidade de resíduos recolhidos nos 2
ecocentros de Mirandela e ainda a quantidade de óleos recolhidos, durante o ano de 2018.
A recolha de óleos alimentares usados (OAU) teve início no final do ano de 2012, com a instalação de 15
oleões (contentores destinados à deposição de OAU), no perímetro urbano.
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Quantidade de resíduos recolhidos na recolha
seletiva, no concelho de Mirandela(ton/ano),
nos 3 últimos anos.

Quantidade de resíduos recolhidos nos 2 ecocentros,
existentes no concelho de Mirandela(ton/ano), nos 3
últimos anos.
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Comparação do n.º de ecopontos no concelho de
Mirandela em 2017 e 2019
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Ilhas ecológicas
A recolha seletiva de resíduos, recorrendo ao sistema de ilhas
ecológicas, caracterizou-se por ser mais higiénico, pois reduziu
a libertação de odores, requalificou o espaço público, otimizou
a gestão de resíduos domésticos através da diminuição do
consumo de combustível e desgaste dos veículos e contribuiu
para uma superior qualidade de vida dos Munícipes.
Estes equipamentos estão distribuídos em 7 zonas do perímetro
urbano: rua da República (praça do mercado), Av. Bombeiros
Voluntários (Segurança Social), Av. Bombeiros (centro saúde nº1), Av. Amoreiras (frente à estátua São
Francisco de Assis), Av. Amoreiras (Minipreço), Parque do cardal 1 (junto à ponte nova) e Parque Cardal 2
(Philips).
Algumas das ilhas ecológicas, encontram-se em processo de melhoramento, por parte do serviço de obras
municipal/empreiteiro, uma vez que, o funcionamento inicial destes equipamentos, verificou-se, não ser o
mais eficaz.
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Contentores de roupas usadas
A Câmara Municipal de Mirandela promove desde 2010, a recolha de roupas
usadas e calçado, tendo para o efeito celebrado um protocolo de colaboração com
a empresa Ultriplo. O perímetro urbano encontra-se coberto com 10 contentores
apropriados para a recolha de roupas usadas e outros materiais relacionados.
Ao longo do ano de 2018, a empresa Ultriplo, procedeu à manutenção das
unidades de recolha disponíveis. Uma grande parte destas unidades de recolha,
foram sujeitas a ações de vandalismo, que a empresa tentou contornar, com a
substituição das mesmas, por novas unidades, com diferente formato.
Sempre que solicitado, a empresa Ultriplo, forneceu à Câmara Municipal,
brinquedos e livros, resultantes das recolhas efetuadas, os quais foram
encaminhados para o serviço de ação social do Município, a fim de serem doados
a IPSS.

Comparação da quantidade de roupas usadas
(Kg), recolhida no concelho de Mirandela entre
2017 e 2019

Quantidade (Kg) de roupas usadas recolhidas durante o ano de 2019
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Recolha de monstros
Encontrou-se disponível, a todos os munícipes, o serviço de recolha de “monstros”, junto das respetivas
habitações, realizado por 2 assistentes operacionais, com recurso a 1 viatura de caixa aberta, podendo o
mesmo ser solicitado telefonicamente, de segunda a sexta-feira. Para a remoção deste tipo de resíduos nas
freguesias do concelho, foram utilizados espaços próprios (estação de transferência), em cada freguesia,
destinados à deposição provisória, deste tipo de material. Aquando da existência de uma quantidade
considerável destes resíduos, a junta de freguesia tem informado a Câmara Municipal, que se desloca ao
local, de acordo com a disponibilidade do serviço, para proceder ao seu transporte para o ecocentro.
O estudo comparativo, do nº de intervenções realizadas para a recolha de “monstros” porta a porta, realizadas
no concelho, consta nos gráficos a seguir apresentados.
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Evolução do nº de intervenções
de recolha de monstros, em 2019
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Eliminação de ervas infestantes
Ao longo do ano foram realizadas várias intervenções ao nível da remoção de
ervas infestantes, conforme necessidades e solicitações despachadas
superiormente.
A eliminação de ervas infestantes foi realizada em duas vertentes, a
eliminação química e a mecânica, tentando dar-se preferência à eliminação de
ervas pelo método mecânico, sempre que possível.
Todo o processo de utilização de produtos fitofarmacêuticos, tem sido
norteada pelo cumprimento da lei 26/2016 de 11 de Abril, que rege esta matéria.
O serviço de corte de ervas infestantes, através de meios mecânicos, foi por norma, realizado por 2
assistentes operacionais, com recurso a 2 roçadouras, apoiados por 3 assistentes operacionais na limpeza da
área envolvida.
Ao nível das escolas do concelho, foram efetuadas operações gerais de limpeza da área envolvente, no
período que antecede o início do ano escolar, que consistem basicamente no corte e remoção de infestantes,
podas de árvores e arbustos, tendo sido também atendidos os pedidos pontuais que se verificaram ao longo
do ano.
N.º de Intervenções com eliminação mecânica
de ervas infestantes, 2019
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Limpeza de sarjetas
Com a finalidade de preparar a cidade para eventuais chuvas intensas e evitar inundações, entupimentos e o
não escoamento das águas, nomeadamente em locais de construção de edifícios, zona industrial,
urbanizações recentes, onde se tem verificado elevada percentagem de sarjetas colmatadas de areias,
continuaram a ser efetuadas operações de limpeza de sarjetas, sumidouros, valetas e outros canais de
drenagem. Este serviço foi realizado em média por 2 assistentes operacionais, sempre que possível e
oportuno.

Remoção, tratamento e valorização de resíduos perigosos: Veículos em fim de vida (VFV)
Embora se encontre devidamente contemplada na legislação nacional a responsabilidade dos proprietários
encaminharem os veículos em fim de vida para locais adequados, onde possam ser tratados de forma
ambientalmente correta, continua a verificar-se o abandono de veículos na via pública. Esta situação leva a
que as autarquias sejam recorrentemente obrigadas a substituir-se aos proprietários procedendo à sua recolha,
armazenamento temporário e encaminhamento para tratamento final.
Atenta ao problema ambiental urbano e até de saúde pública, de que se reveste o abandono de veículos em
fim de vida, a Câmara Municipal de Mirandela, através do Serviço de Ambiente, com a colaboração da PSP
local, nos termos do Decreto-Lei nº 196/2003, de 23 de Agosto e do código da estrada, tem vindo a proceder
à remoção de viaturas em fim de vida, situadas na via pública, desde o ano de 2003.
Após o reboque das viaturas, a PSP procedeu à notificação dos respetivos proprietários e nos casos em que
não se verificou o levantamento da viatura removida no prazo legal de 45 dias úteis (após colocação de
Aviso de Edital em jornal local), a viatura foi encaminhada para desmantelamento, através de uma empresa
legalmente acreditada para o efeito, tendo sido emitidas pela mesma, os respetivos certificados de
desmantelamento e efetuado o cancelamento de matrícula.
Em 2019, verificaram-se dificuldades, no serviço de recolha de VFV, nomeadamente, ao nível da falta de
resposta por parte da empresa protocolada para o efeito (Mirapapel), tendo sido necessário encetar
diligências no sentido de encontrar nova empresa acreditada nesta matéria, por forma a conseguir promover a
remoção dos VFV identificados na via pública.
Neste sentido, foi realizado protocolo, para a remoção, armazenamento e desmantelamento de VFV, com a
empresa Metalomecânica RolGranjo, Lda.
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Nº de VFV identificados e removidos da via pública,
durante o ano de 2019

Nº de VFV removidos da via pública entre
2017 e 2019
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Inspeção e Manutenção de Parques Infantis
O Concelho de Mirandela dispõe de 27 parques Infantis, localizados
em diferentes espaços, encontrando-se 6 em ambiente urbano e sob
responsabilidade direta do Município e, 21 distribuídos por 16
freguesias do concelho, sob responsabilidade das mesmas.
Durante o ano de 2019, e em conformidade com o novo decreto-lei nº
203/2015 de 17 de setembro, foram realizadas, nos espaços de jogo e
recreio, localizados no perímetro urbano, e sob responsabilidade da
Câmara Municipal, ações de inspeção mensais (inspeção operacional mensal), uma inspeção anual principal,
e as inspeções visuais de rotina, dada a sua obrigatoriedade legal.
Nos espaços de jogo e recreio, sob a responsabilidade das juntas de freguesia, foram realizadas inspeções
mensais, com o objetivo de apoiar, estas entidades, na identificação de anomalias e necessidades nos espaços
da sua responsabilidade.
As inspeções acima referidas, foram realizadas por 1 técnico superior e 1 assistente operacional, tendo os
mesmos recebido formação adequada por empresa acreditada na área (ISQ), em junho de 2017.
Nas visitas/inspeções são verificados aspetos como, fixações ao solo, fundações expostas, arestas vivas, falta
de peças, desgaste de peças, integridade estrutural dos equipamentos, necessidades de pintura, bem como o
cumprimento das várias imposições legais (decreto-lei nº203/2015, de 17 de setembro).
Para cada uma das visitas atrás referidas, foi elaborado um relatório, tendo as necessidades verificadas, sido
encaminhadas para o encarregado geral, a fim de ser reposta a normalidade das situações, através do serviço
de obras municipais, no caso dos parques infantis localizados no perímetro urbano. No caso dos parques
localizados nas freguesias do concelho, foi elaborado e enviado ofício, a cada uma das juntas de freguesia
responsáveis, com as várias necessidades verificadas.
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Manutenção dos cemitérios municipais
Encontram-se afetos a estes espaços 5 assistentes operacionais
(coveiros), 1 dos quais se encontrou de baixa médica, durante
praticamente todo o ano de 2019.
No cemitério velho, encontram-se afetos 2 funcionários e no
cemitério de Golfeiras, os restantes 2 funcionários ao serviço.
Para além dos trabalhos de rotina próprios destes locais, foram
efetuados mensalmente, no cemitério de Golfeiras, cortes de
prado natural, nos locais não ocupados por campas, limpeza dos respetivos taludes, que também se
encontram revestidos com o mesmo material vegetal, pequenas reparações e abertura de sepulturas com o
apoio de retroescavadora, dada a natureza do terreno. Em ambos os cemitérios, foi realizada a aplicação de
produtos fitofarmacêuticos, para controle de ervas infestantes, sempre que justificável.
Durante o ano de 2019, foram realizadas 34 inumações no cemitério de Golfeiras e, 30 inumações no
cemitério de Mirandela (cemitério velho).
Comparação entre o número de inumações ocorridas
durante o ano de 2017, 2018 e 2019, nos cemitérios
municipais.
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Manutenção de recintos de mercados e feiras
A este nível, existem um total de 5 assistentes operacionais responsáveis pelos recintos da Reginorde e praça
do mercado, designados por fiéis, encontrando-se distribuídos, 3 no mercado municipal e 2 na Reginorde.
Em ambos os locais, realizaram-se, durante o ano de 2019, 54 feiras, semanais, tendo sido efetuada a
habitual intervenção de limpeza após as mesmas, para além da manutenção diária.
No recinto da Reginorde realizaram-se ainda, várias atividades, de acordo com a tabela seguinte, solicitadas
por diversas entidades.
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Atividades desenvolvidas no recinto da Reginorde
Atividades permanentes ao longo do ano
Mercado de grossistas
(1 vez por semana) – Pavilhão B
Patinagem artística – 2ª,4ª e 6ª (17h30 às
19h30) Desde 13 maio 2019 – pavilhão B
CTM
(todos os dias) - Pavilhão A
Mestre Jesus Novo – Kung Fu e Karaté
(todos os dias) - Sala de jantar do pavilhão A

Atividades pontuais durante o ano
- Tasquinhas 2019 – 19 e 20 de fevereiro – Pavilhão B
- Desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas – 1 de março – Recinto da
Reginord
- Passeio TT / Feira da Alheira – Clube de Motards de Mirandela – 9 a 10 de março
– Pavilhão B
5 ANOS DA REGIÃO DE BRAGANÇA-MIRANDA (Aniversário) – 8 e 9 junho –
Pavilhão B
Comemoração do dia de África – 31 maio a 1 junho – Pavilhão B
Magusto Escolar – Escola básica do Fomento – 8 de novembro – Pavilhão B
Receção Caloiro E.S.A.C.T 2019 – 30 outubro a 2 de novembro – Pavilhão B
Baile de finalistas da escola secundária de Mirandela – 18 a 23 de dezembro –
Pavilhão B

Sensibilização ambiental
O setor de Ambiente e Serviços Urbanos tem vindo a desenvolver, ao longo dos últimos 13 anos, várias
ações de caracter ambiental, em colaboração com várias instituições, quer de ensino, quer de segurança,
empresas particulares e outras.

Durante o ano de 2019, foram desenvolvidas várias atividades, com base num plano anual, previamente
estabelecido, tendo-se obtido uma percentagem anual de cumprimento do referido plano, de 100℅, sendo
este um dos indicadores do serviço.
Os dias comemorativos que fazem parte do plano anual são os que a seguir se indicam:

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 144 de 191

- Dia Mundial da Água, 22 de março, em regra tem sido desenvolvido em colaboração com o Gabinete
Técnico Florestal, que comemora o dia da Árvore e Floresta a 21 de março;
- Semana da Energia e do Ambiente, de 29 de maio a 5 de junho;
- Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro;
- Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, datas a definir em cada ano, a nível europeu, tendo sido
definidos para 2019, a comemoração desta semana, entre os dias 18 e 22 de novembro.
Nas várias atividades desenvolvidas, foram efetuados e distribuídos vários panfletos e flyers, assim como
todo o processo de planeamento e execução que lhes estão inerentes.
Relativamente aos cartazes e tarjas, sempre que necessário, foi solicitada a sua execução à divisão do
Município responsável por esta área.
Nº de ações de sensibilização ambiental,
realizadas durante o ano de 2019

% Cumprimento do plano de sensibilização
ambiental em 2019/ Evolução do Indicador
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Gestão de Praias Fluviais
O Concelho de Mirandela dispõe de 4 praias fluviais designadas como
zonas balneares, que pelo facto de serem muito frequentadas, tornam
necessária a preparação conveniente da época balnear em cada uma e,
para a qual contribuem, em geral, do serviço de Ambiente, 2 técnicos
superiores, 1 encarregado e 2 assistentes operacionais, contanto ainda
com o apoio das áreas de obras municipais e espaços verdes.
A preparação da época balnear teve início, aproximadamente após o
final da época balnear anterior, com a definição da duração da época para o ano seguinte, a pedido da
entidade gestora destes espaços a nível nacional, Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Em 2019, foi realizada, em janeiro, a candidatura da praia fluvial do parque Dr. José Gama, ao Galardão
Bandeira Azul da Europa, tendo sido atribuído este galardão, durante a época balnear 2019. No âmbito desta
candidatura, a praia em causa, sofreu várias ações de melhoria, inerentes à própria candidatura,

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 145 de 191

nomeadamente, a criação de melhores acessos para deficientes, com rampas e corrimãos adequados,
estacionamentos para deficientes, instalações sanitárias para deficientes, integradas num conjunto de
instalações de apoio à praia, aquisição de chuveiros, mais unidades de recolha
A gestão da época balnear, decorreu entre 15 julho e 17 setembro, dentro da normalidade prevista, tendo sido
realizadas análises complementares, às águas balneares, sempre que necessário e a pedido da entidade
responsável – APA.
PARQUES DE JARDINS

Plano de gestão de espaços verdes
O plano de gestão de espaços verdes é um plano de ação que procura dar resposta a uma estratégia de gestão
sustentável, estabelecendo orientações ao nível da manutenção geral e por estratos de vegetação.
Foi superado o valor do indicador mínimo médio anual do plano (85%) que reflete a abordagem operacional
das ações desenvolvidas ao nível da manutenção geral, e por estratos de vegetação.
Ao nível da melhoria de práticas de sustentabilidade promoveu-se:
- a restrição de uso de fertilizantes, diminuindo a periodicidade da aplicação, não descurando a qualidade dos
espaços verdes;
- o uso de fertilizantes de libertação controlada nos espaços verdes integrados na estrutura verde principal;
- a implementação da medida "Zero Pesticidas", (reduzindo gradualmente a aplicação de fitofarmacêuticos e
utilizando medidas mecânicas e biotécnicas), sem colocar em causa o uso e utilização dos espaços.

Plano de Gestão do Viveiro Municipal
O plano de gestão do viveiro municipal assenta na manutenção
atualizada do inventário permanente. Tem como impressos de apoio
a guia de entrada, guia de saída, guia de devolução, controlo de
produção e propagação vegetativa.
O plano identifica as necessidades de produção de cada um dos
elementos verdes e a necessidade de adquirir externamente por via de requisição.
A figura seguinte mostra que os valores da aquisição externa de elementos verdes tem vindo a aumentar
durante o período de 2017 a 2019 e os da autoprodução a diminuir durante o mesmo período.

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 146 de 191

Elementos verdes - Produção/Aquisição externa(un)
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Na figura seguinte podemos observar os valores correspondentes ao destino dos elementos verdes
relativamente anos de 2017, 2018 e 2019.
Relatório de Saídas - 2017/2018/2019
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Desenvolveram-se no viveiro trabalhos relacionados com receção manutenção, expedição, produção
aclimatação e crescimento de elementos verdes, realizou-se o processo de compostagem, preparam-se
substratos, plantação em vaso, preparam-se floreiras, taças e suspensões de exterior, decoram-se as
“carretas” para o festival dos Jardins Nómadas e sua distribuição pela Ponte Velha e Câmara Municipal.
Pode observar-se no gráfico seguinte a evolução da produção de composto pelo processo tradicional,
entrando na composição de substratos ou aplicado em canteiros de flor.
Produção tradicional de composto com
residuos verdes (Litros)
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Foram ornamentadas com elementos decorativos de
jardim 100 carretas que participaram na edição do
Festival de Jardins Nómadas 2019 envolvendo a
comunidade escolar. Ao longo do ano estes elementos
decorativos cumpriram a sua função ambulante, na
ornamentação e decoração de eventos diversos.
Efetuou-se a colheita tradicional e mecanizada da
azeitona nas oliveiras dispersas pela cidade. A componente de sensibilização dos mais jovens, que
participaram na vareja, escolha de ramos e acondicionamento da azeitona.
A transformação da azeitona decorreu no lagar da EPA (Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais).
Procedeu-se também ao processo de filtragem e embalamento do azeite. Os resultados da produção dos
últimos três anos encontram-se representados no gráfico seguinte.
Produção de azeite (Kg) - Campanha azeitona 2019
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Estes serviços elaboraram a decoração de um carro alegórico que
participou na marcha luminosa das festividades em honra de Nossa
Senhora do Amparo.

Outras atividades
Durante o ano de 2019, foram realizados trabalhos, no âmbito do apoio
a outros setores, nomeadamente, na decoração em eventos e na componente de floricultura ornamental.
No ano de 2019 foram acompanhadas no viveiro ou em espaços verdes várias medidas solicitadas pelo
Instituto de Reinserção Social (IRS) no âmbito da prestação de trabalho comunitário.
Participação na remodelação exterior do projeto de paisagismo na Escola Superior de Comunicação
Administração e Turismo de Mirandela – acompanhamento plano de plantação.
Reordenamento da Praça Central de Torre Dona Chama - Projeto de rega, Paisagismo.
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PARU 2 – Reabilitação da Estrutura Verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde –
Projeto rêde de rega e paisagismo.

5.3 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EDIFÍCIOS
Obras por administração direta
Relativamente às obras por administração direta, as intervenções verificaram-se em:
- Pequenas obras de conservação e manutenção na área de edifícios, equipamentos públicos, arruamentos,
obras de arte e outras indiferenciadas;
- Obras de significativo valor que se entende serem realizadas por administração direta, suprimindo um
processo de adjudicação;
- Apoio logístico aos Serviços Culturais na organização de diversos eventos na cidade e concelho.
Na lista de intervenções efetuadas, inclui-se o trabalho inerente das oficinas municipais com as
especialidades de – carpintaria, serralharia, pintura, mecânica, eletricista, canalizador, o restante pessoal
operário (pedreiros, trolhas, calceteiros, eletricistas, mecânico, canalizadores), e naturalmente o
equipamento e maquinaria disponível, representando um total de 873 intervenções de manutenção e
conservação nas rubricas descritas no seguinte quadro e gráficos:
Categoria _Nivel1

Categoria _Nivel2

Energia_Telecomunicações
Infraestruturas_públicas

Meios_Operacionais

ServiçosUrbanos_Ambiente

Total Geral
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Outros trabalhos realizados:
• Fiscalização de diversas empreitadas da DASO;
• Fiscalização da empreitada de Pinturas na Quinta do Valongo (GIPS)
• Fiscalização da empreitada de Instalação das equipas de ATM e VE no Largo do Terreiro para a DGRSP
– Mirandela
•

Fiscalização da empreitada para substituição de envidraçados na Piscina Coberta

• Fiscalização da empreitada da pintura da Escola da Central
• Fiscalização da empreitada de pintura da Escola do Pinheiro
• Preparação de procedimento para execução de Pinturas na Escola de Golfeiras
• Fiscalização da construção de passagem hidráulica em ribeiro e ramal na aldeia de Contins
• Preparação de procedimento para fornecimento de cubos de granito
• Preparação de procedimento para fornecimento de plantas e arbustos;
• Preparação de procedimento para “Pavimentação do acesso à aldeia do franco”
• Preparação de procedimento para “Execução contínua de ramais de água e saneamento no concelho
de Mirandela-2019”
• Preparação de procedimento para “Requalificação / valorização, limpeza e construção de muro
confinante com a ribeira das Múrias”
• Preparação de procedimento para “Construção de muros na aldeia de Avidagos”
• Preparação de procedimento para “Remodelação de tubagem em aço inox das caldeiras das piscinas
municipais de Mirandela”
• Preparação de procedimento para “Aquisição de transporte de água em autotanques para suprir
necessidades de abastecimento de água no concelho de Mirandela”
• Preparação de procedimento para “Aquisição de Módulos Pré-Fabricados para a Praia Fluvial do
Parque Dr. José Gama”
• Preparação de procedimento para “Plano de ação de mobilidade urbana sustentável – PAMUS 1:
criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa
Catarina”
• Preparação de procedimento para “PAMUS 1 - Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José
Gama E R. Manuel Joaquim Ferreira”
• Preparação de procedimento para “Retificação da fase de tratamento de remoção de metais da água
para abastecimnento público”
• Preparação de procedimento para “REHABIND – prestação de serviços para limpeza de coletores de
águas residuais na zona industrial de Mirandela”
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• Preparação de procedimento para “Aquisição de serviço para implementação de sistema de gestão de
frotas nas viaturas do município de Mirandela – sistema de geo-localização”
• Preparação de procedimento para “SMPC - aluguer de contentores para apoio a meios aéreos aeródromo de Mirandela”
• Preparação de procedimento para “Abastecimento de água desde a aldeia da Ferradosa à aldeia da
Ribeirinha”
• Preparação de procedimento para “Construção de Estações Elevatórias de Águas Residuais em
Mirandela - EE da Rua do Retiro e EE da Rua das Fragas”
• Preparação de procedimento para “Reforço do abastecimento de água desde a aldeia do Franco para
a aldeia de Vila Boa”
• Preparação de procedimento para “Rede de praias fluviais - Mirandela”
• Preparação de procedimento para candidatura “Viaturas Eléctrias”
• Preparação de procedimento para fornecimento de sacos de cimento
• Apoio a diversas atividades desenvolvidas pela divisão no âmbito da administração direta
• Visitas domiciliárias e preparação de orçamentos no âmbito do RAE
• Realização de vistorias no âmbito da CVSSAE
• Realização de vistorias no âmbito da CAU
• Orçamentação de prejuízos na via pública causados por acidentes rodoviários
• Execução de plantas de emergência para o MOA e Instalações da Esproarte
• Avaliação e informação de vários assuntos, nomeadamente no âmbito da Infracontrol e outros
• Apoio ao Serviço de Energia da Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU).
• Monitorização e gestão de consumos de energia elétrica das instalações cujo titular é o Município de
Mirandela, através do portal disponibilizado pela EDP Comercial, nomeadamente reguladores de fluxo
luminoso, estações e elevatórias de tratamento de águas residuais, instalações de baixa tensão especial,
escolas e coletividades.
• Tratamento de dados referentes aos pedidos de iluminação pública.
• Visitas domiciliárias – Apoio para melhorias habitacionais nomeadamente nas aldeias na cidade de
Mirandela.
• Deslocação aos Cemitérios para confirmação no local e através da consulta do livro de registo de
inumações, juntamente com o coveiro do respetivo cemitério, que o corpo mencionado se encontra aí
inumado, para se poder dar seguimento ao pedido de concessão da sepultura.
• Elaboração de ficheiro e preenchimento do mesmo de todos os corpos inumados nos livros de registo de
inumações existentes.
• Preenchimento de algumas fixas de atividades.
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VIAS DE COMUNICAÇÃO
Apresentam-se, de seguida, as atividades mais importantes desenvolvidas relativamente às Vias Municipais e
relacionadas com a gestão da rede viária durante o ano de 2019.
No âmbito dos trabalhos realizados por administração direta faz parte a gestão e manutenção da rede viária
do concelho, como seja a limpeza de bermas, valetas e taludes e a reparação dos buracos com massas
betuminosas a frio, nas estradas e caminhos municipais e dos diversos arruamentos do concelho, tendo sido
consumidas cerca de 170tn.
Relativamente às vias municipais, o concelho de Mirandela tem uma extensão de cerca de 158Km de
Estradas Municipais, 60Km de Caminhos Municipais e cerca de 30Km de Caminhos Rurais.
Para um efetivo de 6 funcionários da Câmara Municipal, e eventualmente e temporariamente 1 ou 2 do
IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional, que constituem a equipa.
Limpeza de bermas valetas e taludes 2018
TIPO TRABALHO

VIA

LIMPEZAS
Arruamento urbano - Arruamento urbano/EN(M)15
CIDADE
CM1068 - EM556/Miradeses
CM1073 - EM562 (Múrias)/Regodeiro
CM1077 - Nó A4/Eivados
EM15-4 - EN(M)15/Limite de concelho (Vila Flor)
EM206-1 - EM559/ER206 - MDL/Torre Dª Chama
EM555 EM561 - EM560/CM1075
EM578 - EN213/Limite de concelho (Vila Flor)
EM578 - FORA - fora/fora
SEM DESIGNAÇÃO - Outro/Outro
CM1080 - EM206-1/Contins
EM582-2 - EM582/Navalho
EM529-1 - EM532/Limite de concelho (VInhais)
CM1083 - EM15/Vale de Lobo
CM1086 - EM15/Vila Verdinho
CM1081 - EM559/Vale Pereiro
CM1095 - EM603/Limite de concelho (Vila Flor)
Arruamento urbano - EM206-1/Arruamento urbano
EM584 - Arruamento urbano/Rego de Vide
CM1078 - ER315/Parque de campismo
CM1072 - EM206-1/Couços
EM585 - EM15-4/Marmelos
CM1082 - EM15/Pousadas
CR Carvalhal - Barcel - CM1091/CM1093
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CR Eivados-Suçães - CM1077/EM571
CM1089 - EN(M)15 (Franco)/Vila Boa
EM213 - EN213/Arruamento urbano
Acesso ao Nó da A4 de Lamas de Orelhão - EN15/IP4
EM562 - EM206-1/Múrias
CM1070 - EM206-1/Mosteiró
Vale Gouvinhas
EM554 - EM206-1/Vale de Prados
CM1071 - EM206-1/Guribanes
EM535 - EM206-1/Limite do concelho (Macedo de Cavaleiros)
EM560 - EN15/EM206-1

REPARAÇÕES
Arruamento urbano - Arruamento urbano/EN(M)15
CIDADE
CM1073 - EM562 (Múrias)/Regodeiro
EM206-1 - EM559/ER206 - MDL/Torre Dª Chama
EM561 - EM560/CM1075
EM578 - EN213/Limite de concelho (Vila Flor)
EM578 - FORA - fora/fora
SEM DESIGNAÇÃO - Outro/Outro
EM213 - EN213/Arruamento urbano
CM1081 - EM559/Vale Pereiro
EM554 - EM206-1/Vale de Prados
EM584 - Arruamento urbano/Rego de Vide
EM529-1 - EM532/Limite de concelho (VInhais)
CM1093 - EM15-4/Longra
EM585 - EM15-4/Marmelos
CR Carvalhal - Barcel - CM1091/CM1093
CM1089 - EN(M)15 (Franco)/Vila Boa
CM1065 - ER206/Guide
CM1072 - EM206-1/Couços
EM582-2 - EM582/Navalho
CM1064 - ER206/Ribeirinha
EM556 - ER315/ER315

SINALIZAÇÃO
CIDADE
SEM DESIGNAÇÃO - Outro/Outro

DIVERSOS
CIDADE
CM1068 - EM556/Miradeses
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5.4 – SERVIÇO DE ARMAZÉM E GESTÃO DE FROTA
ARMAZÉM
Em termos de recursos humanos estiveram adstritos ao serviço de Armazém, um Técnico Superior, um
Assistente Técnico e dois Assistentes Operacionais.
O serviço de armazém, manteve a gestão e a definição de stocks mínimos e consumos médios, as propostas
de aquisição tendo em conta os espaços disponíveis para armazenamento, de forma a garantir a satisfação das
requisições internas de entrega de bens.
Efetuou-se todas as formalidades e ações prévias necessárias à gestão da carteira de seguros do Município,
mantendo atualizado o Mapa de Seguros por apólice/ramo/risco, prestando informação com 30 dias de
antecedência, relativamente à data final do período de vigência da apólice, providenciando propostas de
reformulação.
No âmbito do processo de Certificação do Sistema de Gestão da Câmara Municipal foi desenvolvida a
avaliação do desempenho dos fornecedores.
Assegurou-se de forma permanente a arrumação e organização das mercadorias recebidas, de modo a que se
possa fornecer aos diferentes serviços municipais os bens solicitados mediante requisição interna.
MÁQUINAS E VIATURAS
A gestão do parque de máquinas e viaturas está inserida nas atribuições da Divisão de Ambiente e Serviços
Operacionais.
Todas as intervenções efetuadas na manutenção preventiva e curativa do parque automóvel, são registadas
desde 2014, da aplicação MAQ da Medidata.
As oficinas municipais foram equipadas com sistema de elevador, que permitiu efetuar mais e em melhores
condições as manutenções das viaturas, preparando todas as viaturas para as inspeções periódicas e
resolvendo todas as anomalias encontradas.
De salientar que o parque automóvel tem uma média de idades de 18 anos, razão pela qual deve ser
ponderada , a renovação urgente da frota.
Os custos com reparações de máquinas e equipamentos afetos à DASO, são bastante elevados, derivado da
elevada idade dos mesmos. Motivo pelo qual se tem efetuado uma renovação gradual dos equipamentos e
máquinas, sempre que se constata que os valores de reparação são próximos de um equipamento novo.
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6 – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
À Divisão de Administração Geral compete assegurar a programação, organização, coordenação e direção
integrada dos respetivos serviços, nomeadamente na área da contabilidade e tesouraria; expediente,
património e arquivo; gabinete de apoio ao munícipe; contratação pública; recursos humanos; e, gestão
financeira de águas, saneamento e resíduos.
A Divisão integra, cinco subunidades orgânicas e um serviço, nos quais exerceram funções 44 trabalhadores.
A divisão é dirigida por uma Chefe de Divisão em regime de substituição, e ao longo do ano contou com a
colaboração de um avençado na área de economia e dois colaboradores integrados em programas
ocupacionais do IEFP, IP.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Orgânica Flexível- Trabalhadores
Subunidade Orgânica de
Contabilidade e
Tesouraria
Subunidade Orgânica de
Expediente, Património e
Arquivo
Subunidade Orgânica
Gabinete de Apoio ao
Munícipe
Subunidade Orgânica de
Contratação Pública
Subunidade Orgânica de
Recursos Humanos
Serviço de Gestão
Financeira de Águas,
Saneamento e Resíduos

2 Técnicos Superiores
1 Coordenador Técnico
3 Assistentes Técnicos
2 Técnicos Superiores
1 Coordenador Técnico
3 Assistentes Técnicos
4 Assistentes Operacionais
1 Coordenador Técnico
12 Assistentes Técnicos
1 Assistentes Operacionais
2 Técnicos Superiores
1 Coordenador Técnico
2 Assistentes Técnicos
1 Técnico Superior
1 Coordenador Técnico
1 Assistente Técnico
2 Técnicos Superiores
1 Assistente Técnico
3 Assistentes Operacionais

À Chefe de Divisão competiu orientar e zelar pelo normal funcionamento da divisão e ainda promover e
desenvolver a modernização administrativa. Tendo sobre a sua responsabilidade documentos contabilísticos
previsionais, de encerramento de contas, prestação de contas consolidadas, relatório de saneamento
financeiro (1º semestre), prestação de contas à Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos
(ERSAR), comunicações à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) ou/e Tribunal de Contas.
Foram ainda ao longo do ano desenvolvidas trabalhos que deram origem a documentos estratégicos ou
implementação de ações das quais se destacam:
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•

Relatório de Acompanhamento e Avaliação da Execução do Plano de
Saneamento Financeiro 2013-2019, documento que fundamentou o pedido
de suspensão do Plano de Saneamento Financeiro, aprovado em reunião de
Câmara de 20 de setembro de 2019, e deliberado na Assembleia Municipal
em 27 de setembro de 2019, permitindo desta forma ao município deixar de
estar obrigado a determinadas restrições de despesa, nomeadamente na
contratualização de novos recursos humanos e ao cumprimento da execução
do Plano de Saneamento Financeiro, em resultado do município ter
respeitado o limite da divida total prevista no artigo 52º da RFALEI.

•

Balcão Móvel - Trata-se de uma viatura elétrica devidamente equipada, que
permite o atendimento de cerca de 240 serviços públicos com o objetivo de
proporcionar aos munícipes um atendimento de serviços públicos de maior
proximidade. Entrou em funcionamento dia 05 de agosto de 2020,
percorrendo todas as aldeias do concelho de acordo com uma escala mensal.
Em resultado de um protocolo de colaboração entre o Município, a
Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) e a
Agencia para a Modernização Administrativa, IP (AMA), assinado em 10 de
abril de 2019.

•

Acordo Coletivo de Emprego Público entre o Município e o Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas e Concessionários e
Afins, assinado entre as partes dia 01 de maio de 2019, e publicado no Diário da Republica, 2ª serie, n.º
190, do dia 3 de outubro de 2019.

•

Acordo de Pagamento com as Águas do Norte, SA., previsto nos termos do Decreto-Lei n.º 5/2019 de 14
de janeiro, sobre proposta aprovada em reunião de Câmara Municipal de 14 de fevereiro de 2019 e
deliberada em Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 22 de fevereiro de 2019, permitindo
desta forma a regularização de divida às Águas do Norte, SA., de faturas de água e saneamento, referentes
ao período de 2011 a 2018, no valor contratual de 2.005.773,47€ (capital em divida).

6.1. - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
CONTABILIDADE
A contabilidade das Autarquias Locais está regulamentada, pelo POCAL – Plano Oficial das Autarquias
Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação.
No âmbito das suas competências a contabilidade prestou apoio à gestão financeira do Município de
Mirandela e efetuou registos diários quer ao nível da receita quer ao nível da despesa que se traduzem em
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documentos processados tentando abranger todas as operações efetuadas referentes ao processamento de
despesa e à arrecadação da receita, compreendendo um conjunto de tarefas e operações como meio de manter
toda a informação financeira atualizada. Deu-se cumprimento às várias práticas introduzidas em anos
anteriores de acordo com a legislação em vigor e com os requisitos do modelo de gestão estabelecido pelos
órgãos competentes.
Diariamente são verificados os documentos de receita e despesa, quanto à sua legalidade ou à sua inscrição
orçamental, de forma a detetar as não conformidades e agilizar atempadamente as regularizações das
mesmas. A contabilidade prestou a devida colaboração na preparação das Grandes Opções do Plano e
Orçamento e Documentos de Prestação de Contas, compilando todos os elementos necessários para esse fim.
Procedeu à cabimentação orçamental e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria de realização de
despesas assumidas pelo Executivo, designadamente, empreitadas, transferências financeiras e prestações de
serviços; efetuou o lançamento de autos de medição nas contas correntes de empreiteiros. Efetuou o controlo
e/ou reconciliação de contas correntes por classificação económica, funcional e patrimonial. Mantendo em
ordem e atualizada a conta corrente de empreiteiros e mapas de empréstimos.
Foi efetuada conferência de todos os registos contabilísticos, através da conferência dos diários de tesouraria
com os diários de receita e despesa. Bem como, organizada e arquivada todos os documentos de receita e
despesa bem como as ordens de pagamento e respetivos recibos, mantendo toda a documentação
devidamente ordenada no arquivo documental. Manteve atualizadas as contas correntes de fornecedores;
processou e liquidou juros de empréstimos; conferiu a regularização dos fundos de maneio; processou a
liquidação e controlo das receitas provenientes de outras entidades, designadamente os fundos transferidos
do Orçamento de Estado; enviou eletronicamente ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de
contas, devidamente aprovados, bem como cópias destes e dos documentos previsionais a outras entidades;
efetuou o processamento das senhas de presença dos membros da Assembleia Municipal e do Executivo em
regime de não permanência; procedeu ao envio de toda a documentação necessária às Candidaturas a Fundos
Comunitários, procedeu às reconciliações bancárias bem como a verificação dos saldos das contas bancárias,
reportou à Direção Geral de Autarquias Locais as informações requeridas mensal e trimestralmente.
No decurso do ano 2019, a contabilidade desenvolveu todas as tarefas de análise, preparação e técnicas
necessárias, inerentes ao processo de transição para o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC – AP).
Foram executadas as mais diversas funções inerentes ao serviço e outras que se mostraram necessárias em
articulação com os restantes serviços do Município de Mirandela. O quadro seguinte sintetiza o número de
operações contabilísticas realizadas ao longo do ano.
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Descrição do Serviço Efetuado

N.º

Propostas de Cabimento

3232

Requisições Externas

3127

Movimento de Estorno

1378

Faturas (processamento)

4334

Ordens de Pagamento (faturas, gerais)

4444

Ordens de Pagamento (tesouraria)

596

Reposição de Ordens de Pagamento (faturas, gerais)

11

Guias de Receita Individuais (emitidas)

458

Guias de Receita Coletivas (emitidas)

2487

Anulação de Documentos de Receita

55

Estorno a Documentos de Receita

75

TESOURARIA
A atividade desenvolvida na Tesouraria compreendeu designadamente: cobrança e guarda de valores
recebidos; depósitos da receita arrecadada, assegurando que a importância em numerário existente não
ultrapasse o montantes estipulado; pagamento de todos os documentos de despesa, devidamente autorizadas,
por transferência bancária, cheque ou numerário; registo contabilístico dos movimentos inerentes aos
recebimentos e pagamentos efetuados; controlo e conferência das contas bancárias; conferência dos valores
recebidos em todos os Caixas existentes; conferência diária do saldo de caixa e a entrega dos respetivos
Mapas Diários de Tesouraria e organização do respetivo arquivo documental.
Consideram-se, assim, os seguintes valores referentes a Pagamentos/Recebimentos, conforme apresentados
nos quadros abaixo, com a respetiva evolução nos últimos três anos:
Anos
Guias de Receita
Montante de Guias de Receita Individuais e Coletivas

2017

2018

2019

21.764.253,86€

26.520.062,63€

25.096.073,74€

Anos
Ordens de Pagamento

2017

2018

2019

Montante de Ordens de Pagamento Orçamentais

20.506.638,58€

26.334.711,73€

23.099.277,85€

Montante de Ordens de Pagamento Não Orçamentais

1.187.264,35€

1.214.090,90€

1.264.177,92€

21.693.902,93€

27.548.802,63€

24.363.455,77€

TOTAL
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6.2. - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE EXPEDIENTE, PATRIMÓNIO E ARQUIVO
EXPEDIENTE
O expediente deu continuidade ao objetivo de modernização administrativa, registando informaticamente
toda a documentação recebida e enviada pela autarquia, através da aplicação informática de Atendimento que
opera no SIGMA (Sistema Integrado de Gestão Municipal em Ambiente Windows). Desta forma, pode
informar os munícipes em tempo real onde se encontra o seu requerimento, ou ainda localizar os ofícios
remetidos pelos vários serviços do município, através do aviso de receção da carta, ou acompanhamento de
entrega através da página eletrónica dos CTT.
Diariamente toda a correspondência foi enviada nas respetivas pastas para despacho do Executivo e/ou dos
diversas Divisões ou Subunidades Orgânicas, de forma cuidadosa, tendo sempre em atenção o tipo de
documento e o seu correto tratamento e encaminhamento. Tendo em vista a desmaterialização dos processos,
também o registo de faturas foi efetuado através da aplicação informática no Registo de Documentos do
módulo POCAL. Todas as Faturas e Recibos são posteriormente encaminhadas para a Contabilidade e
Tesouraria. A correspondência expedida é devidamente registada na aplicação dos CTT.
Numa perspetiva de mensuração podemos referenciar e comparar como indicadores de execução, o número
de documentos recebidos e enviados e ainda o correio recebidos na caixa eletrónica do Município
(geral@cm-mirandela.pt):
Anos
Nº de Atendimentos/Documentos

2017

2018

2019

Correspondência recebida e enviada

17546

18875

33362

E-mails reencaminhados e tratados

10700

10750

12750

PATRIMÓNIO
Ao longo do ano, constituiu principal prioridade do Património, uma análise exaustiva de todo o inventário
de bens móveis e imóveis do município. Foi dado seguimento aos objetivos iniciados no final do ano de
2018, de reorganizar os compartimentos de bens inventariados, tendo por base a nova estrutura orgânica do
Município, procedendo-se a diversos ajustamentos na aplicação de Gestão do Património, nomeadamente:
alteração do plano das unidades orgânicas e correspondentes contas da analítica; revisão do plano dos
compartimentos, tendo-se alterado por completo os pressupostos, procurando elaborar um plano que
permitisse a identificação física de cada bem inventariado de forma a melhorar e agilizar a informação a
retirar da aplicação através das diversas listagens. O trabalho desenvolvido a nível do plano de
compartimentos obrigou à afetação de todos os bens aos novos compartimentos. Às tarefas anteriormente
descritas, acresceu todo o serviço de atualização do inventário dos bens móveis e imóveis adquiridos durante
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o ano em apreço, o registo de todas as alterações patrimoniais efetuadas, bem como a execução dos autos de
abate dos bens em estado inoperante e o registo do imobilizado em curso.
No registo dos bens móveis e imóveis do Património Municipal e numa perspetiva de mensuração podemos
referenciar como indicadores de execução, os seguintes registos na aplicação informática de Património,
comparados com os dois últimos anos:
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado

2016

Bens móveis e imóveis inventariados

Registo de imobilizado em curso
Total

2018

210

78

161

49

23

0

115

39

29

21
395

118
258

43
233

Bens móveis e imóveis abatidos
Alterações patrimoniais registado

2017

Foi ainda prestado pelo Património todo o apoio administrativo, com vista a documentar e regularizar bens
imóveis e/ou móveis do município, que se encontram em analise comparativa na tabela seguinte:
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado

2017

2018

2019

Certidões Finanças/Conservatória

49

100

90

Desafetação de terrenos do domínio público para domínio privado

0

1

0

Participação de prédios ao serviço de Finanças

1

1

0

Ofícios, informações, diversas

66

70

80

116

172

170

Total

ARQUIVO
É tarefa do Arquivo Municipal, trazer para plano visível o domínio processual, e procurar que aí se
desenvolvam, de modo continuado, operações que, sendo essenciais ao funcionamento da Câmara
Municipal, contribuam, ao mesmo tempo, para a salvaguarda de recursos de informação relevantes, seja
enquanto testemunho de direitos e de obrigações, seja enquanto fonte para o conhecimento da realidade
social, do que então se convencionou chamar indicadores de atividade.
Devido ao facto de os indicadores terem sido alterados, os dados apresentados quanto ao trabalho
desenvolvido pelo arquivo reportam-se apenas ao ano de 2019, podem ser sintetizados no seguinte quadro:
Ano de 2019
Tipo de entrada

1.º Tri

2.º Tri

3.º Tri

4.º Tri

TOTAL

GAM / Requerente

0

0

0

0

0

Mail

1

0

1

0

2

Presencial

99

95

53

85

332

PSI

62

72

67

74

275

Telefone

10

14

19

2

45

172

181

140

161

654

Total
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No ano de 2019, dos 654 pedidos de processos ficaram fora do arquivo 154, este resultado só foi obtido com
o apoio do pessoal da reinserção social e ainda de um elevado número de jovens do programa dos tempos
livres, que é uma iniciativa do município.

6.3. - SUBUNIDADE ORGÂNICA GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE
GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE
O Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM), teve um horário alargado das 8:30h às 17:00 h, cessando o
atendimento às 16:30h.
A equipa procurou através da autoformação e melhoria contínua, reunir condições para continuar a promover
uma adequada prestação dos serviços aos cidadãos. No mês de agosto, um dos colaboradores foi destacado
para um novo projeto do GAM Móvel, que se destina a prestar serviços similares em todo o concelho.
O GAM cooperou de forma a satisfazer o pedido do munícipe/cidadão, resolvendo, indicando ou
promovendo o encaminhamento integrado da situação de acordo com a pretensão identificada, quando esta é
da exclusiva competência do Município, ou de outros serviços protocolados, como o Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (SEF), Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), Agencia para a Modernização Administrativa
(AMA), Balcão do Empreendedor (LZ/BdE), etc.
Durante o ano de 2019 o GAM, Mini GAM’s e GAM Móvel efetuaram um total de 71.491 atendimentos, nos
diferentes balcões incluindo balcão do Cidadão, distribuídos pelos diferentes serviços:

Atendimentos / Ano 2019
Gam
Mirandela

Gam
Móvel

MiniGam
Avidagos

MiniGam
Torre

TOTAL

Geral

8238

49

114

275

8676

Pagamento Água

53043

292

811

1759

55905

Gestão Água

3164

6

3

66

3239

Urbanismo

2191

1

0

0

2192

Cemitérios

97

0

0

0

97

66733

348

928

2100

70109

Atendimento

TOTAL
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Atendimentos / Ano 2019
Gam
Mirandela

Gam
Móvel

MiniGam
Avidagos

MiniGam
Torre

TOTAL

Carta de Condução

958

4

5

83

1050

Cartão Cidadão

22

0

9

102

133

Cartão CESD

2

0

1

0

3

Despesas ADSE

0

0

4

0

4

Marcação de Consultas

5

0

1

0

6

Chave Móvel Digital

72

51

11

0

134

Outros

29

23

0

0

52

TOTAL

1088

78

31

185

1382

Atendimento

SERVIÇO MUNICIPAL DE METROLOGIA
A Metrologia Legal desempenha um papel importantíssimo na economia e no bem-estar das populações, ao
contribuir para o rigor, a credibilidade e a transparência das medições, seja no comércio, seja em todas as
demais aplicações, constituindo um elemento chave no desenvolvimento económico e social do país.
A verificação periódica de pesos e aparelhos de medição é uma atividade exercida pelo Município de
Mirandela, no uso dos seus poderes de autoridade (Organismo de Verificação Metrológica – Despacho IPQ
n.º 1640/2020) e em estreita colaboração com o Instituto Português da Qualidade, Metrologia Legal (Centro
de Normalização).
As instalações dos Serviços Municipais de Metrologia localizam-se no mercado municipal, e têm afetos dois
assistentes técnicos, um dos quais desempenhou funções de Técnico de Metrologia Legal. Para além de
serviços internos é realizado serviço externo de metrologia em estabelecimentos comerciais e/ou industriais
do concelho de Mirandela, e ainda nos concelhos vizinhos de Murça e Macedo de Cavaleiros.
Ao longo do ano foram efetuadas as seguintes verificações periódica de instrumentos de pesagem:
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Verificação Periódica

Interno/Externo - 2019
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Instrumentos pesagem funcionamento não
automático Classe de precisão fina:
Não graduados

1

17

18

3

42

4.1.2 - Classe de precisão superior a M2
(por colecção)
Inferiores a 1 g
De 1 g a 20 g
50g, 100 g e 200 g
0,5 kg, 1 kg e 2 kg
5 kg, 10 kg, 20 kg e 50 kg
Individual

4.2.2 - Classe de precisão média
4.2.2.1 - Equilíbrio não automático:
a) Braços iguais
b) Braços diferentes (inclui pesos)
c) Outros (inclui balança decimal,
com pesos):
Alcance < 30 kg
30 kg < alcance < 200 kg
200 kg < alcance < 1 000 kg
1 000 kg < alcance < 2 000 kg
2 000 kg < alcance < 10 000 kg
4.2.2.2 - Equilíbrio automático:
a) Indicação descontínua
Alcance < 30 kg
30 kg < alcance < 200 kg
200 kg < alcance < 1 000 kg
1 000 kg < alcance < 2 000 kg
2 000 kg < alcance < 10 000 kg
b) Indicação contínua
Alcance < 30 kg
30 kg < alcance < 200 kg
200 kg < alcance < 1 000 kg
1 000 kg < alcance < 2 000 kg
2 000 kg < alcance < 10 000 kg
5 - Tempo
5.2 - Contadores de tempo de bilhar

3

14

6

8

4

6

3

2

10

4
7

4
2

4
6

7
4

8
3

3
3

4
3
2
1

6
3

1

58
31
4
4

2
1

1

1

18
2
11
4

71
1

70
6
2
1

62
3
1

72
6
2
2

36
2
1

29
3
2
2

40
3
2
4

56
9
11
3

49
13
5
6

39
2
2
1

542
50
39
23

1

3

9

13

9

13
1

12
1

5

9

3

3

80
2

1

6

19

4

19

7

7

10

2

6

81
974

Anos / Quantidade (n.º)
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Descrição do serviço efetuado

2017

2018

2019

Contribuintes particulares do concelho

38

38

33

Contribuintes particulares fora do concelho

36

35

33

74

73

66

Total

A receita desta atividade, relativa aos concelhos de Mirandela, de Murça e de Macedo de Cavaleiros, que
reverteu a favor dos cofres da Câmara Municipal de Mirandela foi de 27.166,89 euros. A receita que reverteu
a favor do Instituto Português da Qualidade foi de 2.716,89 euros, correspondendo a 10% da receita anual.
Anos / Valor
Descrição do serviço efetuado

2017

2018

Receita realizada

28.120,02

27.785,18

27.166,89

28.120,02

27.785,18

27.166,89

Total

2019

No concelho de Mirandela as atividades de serviço externo foram realizadas nos meses de janeiro e de
fevereiro. Nos concelhos de Murça e de Macedo de Cavaleiros as atividades foram realizadas às segundasfeiras, no período compreendido entre os meses de março a novembro.
Dos trabalhos de aferição realizados destacam-se os efetuados em lagares de azeite da região, registando no
quadro seguinte o número de serviços efetuados comparativamente aos dois últimos anos:
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado
Lagares

Total

2017

2018

2019

27

26

27

27

26

27

Relativamente à execução do plano de atividades regista-se uma acentuado decréscimo, em virtude de se
terem verificado o encerramento de alguns dos estabelecimentos regulamente visitados. O quadro infra
quantifica e compara, os serviços previstos com os efetuados, nos últimos três anos:

Anos / Quantidade (n.º)

Descrição do serviço efetuado

2017

2018

2019

Verificações periódicas de instrumentos de pesagem - Previstas

1040

1040

1130

Verificações periódicas de instrumentos de pesagem - Realizadas

1066

1020

957
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Verificações periódicas de instrumentos de pesagem
1150

1130

1100
1066
1050

1040

1040
1020

1000

Previstas
957

Realizadas

950
900
850
2017

2018

2019

6.4. - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Nos termos do artigo 49.º do Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Mirandela,
aprovado em reunião do Órgão Executivo de 19/02/2018, e publicado no Diário da República n.º 42/2018,
1.º suplemento, série II de 28/02/2018, que entrou em vigor em 01/03/2018, à Subunidade Orgânica de
Contratação Pública (SOCP) compete em geral, proceder ao lançamento e tramitação administrativa dos
procedimentos de contratação pública regulados na lei, de empreitadas de obras públicas e concessão de
obras públicas; assegurar a organização, instrução e movimento dos processos, expediente, documentação e
arquivo dos assuntos relacionados com obras municipais; elaborar os anúncios, programas de concurso e
cadernos de encargos necessários ao lançamento dos procedimentos prévios de contratação pública, em
articulação com os respetivos sectores; prestar apoio administrativo a todos os serviços na área das compras
públicas e obras municipais; Realizar concursos e consultas ao mercado respeitantes a todas as aquisições de
bens e serviços do município, de acordo com as regras legais aplicáveis e respeitando os melhores critérios
de gestão económica, financeira e de qualidade; proceder ao estudo do mercado de bens e serviços e
organizar os respetivos processos; colaborar ativamente no estabelecimento e funcionamento do sistema de
controlo de gestão, designadamente, no que respeita à afetação de custos assegurando os procedimentos
administrativos; gerir e tratar administrativamente a carteira de seguros da Autarquia e os processos
decorrentes da responsabilidade civil extracontratual e manter atualizada a base de dados de fornecedores.
Promoveu-se a celebração de contratos escritos de empreitada de obras públicas, locação ou aquisição de
bens móveis e de aquisição de serviços e, quando aplicável, organizou-se/instruiu-se os processos a submeter
a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Assegurou-se a adequada cabimentação de todas as aquisições de bens e serviços pelas corretas
classificações (económica, P.P.I. e C.P.V.), procedendo ao permanente e correto arquivo da documentação
que lhe deu origem. No âmbito do processo de Certificação do Sistema de Gestão da Câmara Municipal foi
desenvolvida a avaliação do desempenho dos fornecedores.
Em termos quantitativos e comparativos, o trabalho executado neste serviço, traduz-se de acordo com os
quadro seguinte:
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Quadro I
Anos / Quantidade (n.º) ou Valor
Descrição do serviço efetuado

2017

2018

2019

56

18

50

Consultas Prévias

-

21

40

Concursos Públicos

7

5

9

Requisições externas de despesa

46

202

82

2539

2205

2459

Ajustes Diretos - Regime Geral

Requisições externas contabilísticas

O quadro infra quantifica e compara, por tipo de contrato, os procedimentos formalizados nos últimos três
anos:
Quadro II
Tipo de Procedimentos

N.º Procedimentos

Preço Base

Valor adjudicação

Bens

10

678.559.98 €

619.092,68 €

Empreitada

25

7.980.513,14 €

6.732.511,31 €

Serviços

28

1.199.061,69 €

1.098.647,33 €

2017 Total

63

9.179.574,83 €

8.450.251,32 €

Bens

10

387.492,00 €

325.566,52 €

Empreitada

6

119.020,20 €

111.665,57 €

Serviços

29

1.215.105,56 €

1.097.425,43 €

2018 Total

45

1.721.617,76 €

1.534.657,52 €

Bens

13

190.616,05

171.713,12

Empreitada

21

1.742.840,00

1.667.142,37

Serviços

65

1.620.044,47

1.487.740,64

2019 Total

99

3.553.500,52

3.326.596,13

6.5. - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS
Durante o ano de 2019, a Subunidade Orgânica de Recursos Humanos desenvolveu várias atividades no
âmbito das competências atribuídas, das quais se destacam: atualização permanente do Cadastro Informático
de todos os trabalhadores pertencentes ao Mapa de Pessoal desta Câmara, bem como a digitalização de toda
a documentação referente aos processos individuais; processamento mensal de remunerações, suplementos e
outros abonos; elaboração do Mapas de Férias e registo das alterações ao longo do ano; elaboração de Mapa
de Despesas com o Pessoal por Classificação Económica a incluir no Orçamento 2020; cumprimento pontual
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e integral, dos deveres de informação, dentro dos prazos legais, à Direção Geral das Autarquias Locais
(DGAL), por suporte eletrónico SIIAL (Sistema Integrado de Informação da Administração Local),
nomeadamente, Despesas com pessoal e Pessoal ao Serviço.
Ex.: Mapa SIIAL - Pessoal ao Serviço - Saldo Inicial (2019)
Assistente
Dirigente Técnico
Técnico
Intermédio Superior
Total

CTFP tempo
indeterminado
Comissão de
serviço

54

Assistente
Assistente
Técnico Operacional
Total
Assistente
Dos quais
- Dos quais
Fiscais
Outros afeto à
Operacional
Informática
Total
afetos à
afectos à
Municipais Total
área da
- Total
área da
área da
educação
educação
educação

53

5

161

8

5

6

Outras
situações

Total

6

54

53

5

161

8

13

277

4

0

10

3

0

3

7

13

290

4

5

4

N.º de Trabalhadores (a 31 de dezembro)
180

168

167

163

160
140

133

127

126

120
100
80
60
40
20
0
2017

2018
Masculino

2019

Feminino

No decorrer do ano ocorreram dez cessações de Relação Jurídica de Emprego Público, sete por aposentação
(5 Assistentes Operacionais, 1 Encarregado Operacional e 1 Assistente Técnico), uma por falecimento
(Assistente Operacional) e duas por Mobilidade entre Dois Órgãos (2 Técnicas Superiores).
Verificaram-se vinte novas entradas, dez Assistentes Operacionais (5 por Contrato de Trabalho em Funções
Públicas a Termo Incerto - sapadores e 6 por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo
indeterminado no âmbito do programa de regularização extraordinária de vínculos precários – PREVPAP) e
nove Técnicos Superiores (3 por Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Certo, 5 por Contrato
de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado no âmbito do programa de regularização
extraordinária de vínculos precários – PREVPAP e 1 por Mobilidade entre Órgãos).
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N.º de Cessações

N.º de Novas Contratações

8
7
7

12

6

10

11

5

8
4

6

5

3
2

4

2
1
1

2

0

0
Aposentação

Falecimento

Mobilidade

3
1

Contrato de Trabalho Contrato de Trabalho Contrato de Trabalho Mobilidade entre dois
em Funções Públicas em Funções Públicas em Funções Públicas
Orgãos
a Termo Inserto
a Termo Certo
por tempo
Indeterminado

No ano de 2019 houve um aumento nos custos com o pessoal de 443.983,78€. Tendo contribuído para esse
acréscimo as novas admissões e as alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório e mudanças de
nível, que abrangeram 75 trabalhadores (84.198,94€).
Custos com o Pessoal
7.001.000,00
6.001.000,00

6.361.628,71
5.701.240,14

5.917.644,93

5.001.000,00
4.001.000,00
3.001.000,00
2.001.000,00
1.001.000,00
1.000,00
2017

2018

2019

O registo e tratamento dos dados de assiduidade dos trabalhadores dos Município, deram conta de 5.817
faltas, cuja sistematização e comparação com anos anteriores, se verifica nos gráficos e tabela a seguir
apresentados.

Nº de dias de ausência

Nº de dias de ausências por trimestre

7.000

1.600

5.817

6.000
5.000

1.570

1.550

1.485

1.500

4.931
4.616

1.450

1.403

4.000
1.400

1.359
3.000

1.350

2.000

1.300
1.250

1.000
2017
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Acidente
em Serviço

Atividade
Sindical

Assistência
a Familiares

900

9

149

Tipos de ausência em 2019 (dias)
Falecimento
Doença
Parentalidade
de Familiar
4.473

83

80

Outras

TOTAL

123

5.817

Foi ainda elaborado o Balanço Social com referência a 31 de Dezembro e enviado à Direção Geral das
Autarquias Locais (DGAL), por suporte eletrónico SIIAL (Sistema Integrado de Informação da
Administração Local). O Balanço Social é um importante instrumento de gestão na medida que fornece uma
considerável variedade de dados quantitativos e qualitativos sobre os recursos humanos e financeiros.
Quadro 1 (de 35) do Balanço Social:
Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género (31/12/2019)
Carreiras
Gerais Técnico
Superior

Dirigente
Intermédio

Comissão de Serviço

CTFP por tempo
indeterminado
CTFP a termo
resolutivo certo
CTFP a termo
resolutivo incerto

Outra

Total

H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:

3
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:

0
0
0
29
29
58
0
3
3
0
0
0
0
0
0
29

M:

4

M:

T:

7

T:

Carreiras
Gerais
Assistente
Técnico
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:

Carreiras
Gerais
Assistente
Operacional
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:

0 H:
0 M:
0 T:
104 H:
56 M:
160 T:
0 H:
M:
0 T:
5 H:
0 M:
5 T:
0 H:
0 M:
0 T:
109 H:

32 M:

35 M:

56 M:

61

51

T:

0
0
0
16
35
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16

Informática

T:

165

Outros

0
0
0
3
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M
2
:
5 T:

T:

Total

1
3
4
3
1
4
0
0
0
0
0
0
3
0
3
7

H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:
M:
T:
H:

4
7
11
155
123
278
0
3
3
5
0
5
3
0
3
167

4

M:

133

11

T:

300

Distribuição de Trabalhadores por Carreira Profissional
120

109

100
80
56

60
40

29

35

32
16

20

10
3

4

6

0
Dirigentes
Intermédios

Técnicos
Superiores

Assistentes
Técnicos
Masculino
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No âmbito da implementação do Serviço de Medicina no Trabalho foi assegurado todo o processo relativo à
realização de exames de saúde para os trabalhadores com idade igual ou superior a 50 anos, tendo em vista
verificar a aptidão física e psíquica para o exercício da atividade dos trabalhadores da Câmara Municipal.
Foram enviados através da plataforma à Caixa Geral de Aposentações e posteriormente enviados os
documentos necessários para análise, seis processos de aposentação, dos quais, um por incapacidade, quatro
de aposentação não antecipada e um por carreira longa, solicitados pelos trabalhadores desta Câmara
Municipal.
N.º de Processos de Aposentação
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
2016

2017
Masculino

2019

Feminino

Instrução dos processos de Acidentes/Incidentes em Serviço, sendo que durante o ano de 2019 foram
instruídos sete processos de acidentes e cinco de incidentes.
N.º de Acidentes em Serviço
5
4
4
3

3

3
2
2

1
0

0

0
2017

Procedeu-se à atualização permanente na

2018
Masculino

Feminino

2019

página da ADSE das diversas alterações

respeitantes aos trabalhadores desta Câmara Municipal tais como: renovação dos direitos dos descendentes
estudantes, renovação dos direitos dos cônjuges, inscrições, anulações, alterações de morada, alterações de
NIB e pedidos de 2.ªs vias dos cartões dos titulares e descendentes. Verificaram-se documentos referentes à
despesa com a saúde na ADSE, ajudas de custo e horas de trabalho extraordinário e procedeu-se à introdução
na aplicação dos dados, para posterior processamento no vencimento. Elaboração de toda a tramitação
referente a processos de juntas médicas por motivo de doença e acidentes em serviço a fim de serem
enviados à junta médica da ADSE e se necessário à Caixa Geral de Aposentações.
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Procedimentos Concursais
No decorrer do ano realizaram-se diversos Procedimentos Concursais, nomeadamente:
•

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 5 postos de trabalho na
carreira/categoria de assistentes operacionais – sapadores florestais, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo incerto;

•

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de dois postos de trabalho na
carreira/categoria de técnico superior (educação social) e um posto de trabalho na carreira/categoria de
técnico superior (psicologia), em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo, pelo período de três anos, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
(PIICIE);

•

Procedimento concursal comum de caráter urgente para ocupação de 28 postos de trabalho do Mapa de
Pessoal da Câmara Municipal de Mirandela na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP), abrangendo cinco técnicos superiores, nas áreas do Desporto, Gabinete
Jurídico e Ação Social, e vinte e três assistentes operacionais, nas mais diversas áreas, nomeadamente
manutenção de piscina, atendimento ao público, educação, eventos, limpeza urbana, jardinagem, oficinas,
manutenção de edifícios, cemitérios e serviços de água e saneamento.

•

Procedimento concursal no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local
(PEPAL) para 13 estágios nas seguintes áreas: Arquitetura; Contabilidade, Economia ou Gestão;
Engenharia Civil; Gestão da Qualidade ou Gestão Administração Pública; Sociologia; Gestão de
Património ou História de Arte; Arqueologia; Guia Intérprete ou Turismo e Desporto ou Ciências de
Desporto.

Programas Ocupacionais
Foi efetuado todo o trabalho referente a vários projetos que a Câmara Municipal em parceria com o Instituto
de Emprego e Formação Profissional levou a cabo, a fim de colocar desempregados na vida ativa, conforme
identificado no gráfico seguinte:
N.º de Trabalhadores em Programas Ocupacionais
140
122

117

120
100

91

80

70
61

60
46
40
20
1

5

8

0
CEI+
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Custos com Programas Ocupacionais
200.000,00 €

178.243,00 €

180.000,00 €
160.000,00 €

153.965,97 €

140.000,00 €
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €

62.261,34 €
60.000,00 €
40.000,00 €

23.672,64 €

20.000,00 €

0,00 €
0,00 €
CEI+

CEI

Custos Município

0,00 €
CEI +
Deficiente

Custos IEFP

Estágios Curriculares
Ao longo do ano de 2019, a Câmara Municipal de Mirandela acolheu também,16 estágios curriculares (num
total de 4.936 horas), resultado de 3 protocolos de cooperação assinados com instituições, nomeadamente,
IPB/ESCAT, Agrupamento de Escolas de Mirandela e UTAD e Universidade do Porto, que contemplaram as
mais diversas áreas: Informática, Turismo, Promoção Turística e Cultural, Serviços Jurídicos, Comunicação
Digital e Administração Autárquica. Os Estagiários realizaram o seu plano curricular na Divisão de
Planeamento Estratégico e Diplomacia Económica, na Divisão de Administração Geral e na Divisão de
Desenvolvimento Cultural Turístico e Saúde.

6.6. - GESTÃO FINANCEIRA DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS
O Serviço de Gestão de Águas, Saneamento e Resíduos, assegurou ao longo do ano, as tarefas inerente ao
serviço, nomeadamente o processamento da faturação de água, saneamento e resíduos. Foi efetuada a
receção e respetivo tratamento de ficheiros da SIBS e ficheiros de pagamento de água nos CTT – Correios de
Portugal referentes a faturas de fornecimento de água e receção e respetivos pagamentos.
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Meses / Quantidade (n.º)
Faturação Mensal Faturas emitidas

Faturas pagas

Faturas em
dívida

Janeiro

14454

14351

103

Fevereiro

14210

14110

100

Março

14206

14129

77

Abril

14469

14376

93

Maio

14464

14369

95

Junho

14350

14238

112

Julho

14496

14349

147

Agosto

14484

14311

173

Setembro

14403

14084

319

Outubro

14539

14127

412

Novembro

14538

14483

55

Dezembro

14524

14490

34

TOTAL

173137

171417

1720

Foram emitidos 5667 documentos de receita coletiva em POCAL referente ao pagamento de faturas de água
e 223 faturas diversas resultantes de revogações bancárias.
Das faturas em divida, procedeu-se à emissão de avisos de suspensão do fornecimento de água e posteriores
ordens de corte, que totalizaram 3576 ofícios, remetidos por via CTT através de registo simples.
Ofícios / Quantidade (n.º)
Ofícios enviados com dívidas em atraso

N.º

Março

1153

Junho

1464

Outubro

959

Total

3576

O Serviço de Gestão Financeira de Águas, Saneamento e Resíduos garantiu a inserção informática das
ordens de ligação e boletins de serviço, referentes a emissão de recibos ou cancelamento dos mesmos, ou
substituição de contadores. Dados esses retratados comparativamente a anos anteriores, no seguinte tabela:
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado

2017

2018

2019

Registo de contrato de fornecimento de água

813

701

746

Denúncia e rescisão de contratos de água

731

782

774

Processos de substituição de contadores

1627

1470

685
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Dos cerca de 14.676 contadores, foram registados 101.905 leituras ao longo do ano, correspondente a onze
voltas efetuadas na zona de Mirandela, nove voltas na Vila de Torre D. Chama, três voltas registadas na zona
sul e três voltas na zona norte do concelho. Ficaram sem leitura por cada volta, uma média de 5,45% de
contadores, traduzindo uma taxa de cobertura percentual de 94,53% contadores lidos.

Sul

3

8302

93,23%

603

Contadores Lidos 2019
Contadores não
%
lidos á mais de
6 meses
6,77%
168

Norte

3

8780

94,02%

558

5,98%

279

Torre D. Chama

9

4810

88,45%

558

11,55%

292

Mirandela

11

80013

95,12%

4085

4,86%

842

TOTAL

101905

92,70%

5804

7,29%

1581

Zonas

Contadores
lidos

N.º de voltas

%

Contadores não
lidos

Foram efetuados registo e contabilização dos custos com os autoconsumos de água, saneamento e resíduos
do município, durante o ano de 2019, tendo sido contabilizado um total de 96.348,61€ em 12 meses, valores
que traduzem uma média mensal 8.029,05€, com destaque para os meses de julho, agosto e setembro em
resultado do consumo do parque de campismo em época balnear.

Auto Consumos
Meses

Valor

Janeiro

9.922,13 €

Fevereiro

5.441,63 €

Março

4.074,89 €

Abril

7.354,15 €

Maio

4.376,48 €

Junho

5.084,22€

Julho

18.321,28€

Agosto

11.743,72€

Setembro

13.556,40€

Outubro

7.967,84€

Novembro

4.354,08€

Dezembro

4.151,79€

Total
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7 – DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E SAÚDE
Estando a divisão dividida por serviços, indicamos as atividades desenvolvidas por cada um, separadamente,
em que algumas são contíguas a mais que um serviço, divisão ou entidade.
Recursos Humanos Afetos (2019):
•

10 Técnicos Superiores

•

3 Assistentes Técnicos

•

1 Encarregado Operacional

•

10 Assistentes Operacionais

•

8 Trabalhadores Temporários

7.1. - BIBLIOTECA
Exposições temáticas:
- Janeiro/ Fevereiro - História da Traulitânia em Mirandela
- Março - Centenário Sophia de Mello Breyner Andresen
- Abril - Promoção do Livro e da Leitura (Hora do conto)
- Maio / Junho - Forais de Mirandela
- Outubro/ Novembro - Centenário Jorge de Sena
- Dezembro - Mostra bibliográfica " Anunciação e Natividade "
Comemorações:
Dia Mundial da poesia 21 de Março -Divulgação de poesia através da impressão de poemas em formato
multa, distribuídos pelos carros nas principais artérias da cidade.
Dia Mundial do Livro 23 Abril - Promoção da leitura através de:
- Oferta de livros aos leitores da Biblioteca
- Em parceria com a Associação Comercial, foram oferecidos livros a quem efetuasse compras no comércio
tradicional no período compreendido entre 15 a 30 de Abril.
PalavrArte - Festival Literário de Mirandela

Outras atividades:
Clube de poesia - encontros quinzenais

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 175 de 191

SERVIÇO EDUCATIVO
Museu Armindo Teixeira Lopes (MATL) - Atividades sobre o Acervo
“Os Pequenos artistas encontram os artistas” grandes foi um projeto-piloto com o Jardim de Infância do
Convento que ocorreu durante o primeiro semestre de 2019. Ao encontro de um projeto da turma, mostrámos
a obra de artistas transmontanos no Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, sensibilizando para discursos
distintos de arte contemporânea. Através de um conjunto visitas regulares a este espaço museológico e
organizadas segundo determinado tema, promovemos o contacto com as obras de artistas locais e regionais.
Este trabalho foi complementado com uma visita ao Museu Nadir Afonso, realizado no final do ano letivo.
Foram realizadas 7 sessões, com um total de 161 participantes.
“Musear” pretendeu dar a conhecer o Museu Armindo Teixeira Lopes e o seu patrono, focando a história
desta família, que deu origem ao Museu. Foi também um lugar de reflexão e conversa sobre a arte, o nosso
lugar no mundo e o papel dos museus; pequena oficina de interrogações, seguida de oficina de expressão
plástica. O trabalho realizou-se com público infantil e adulto. Durante o primeiro trimestre de 2019 foram
realizadas 13 sessões com um total de 296 participantes.
Estas duas atividades pretenderam dar a conhecer do acervo do MATL.
MATL- Exposições Temporárias
O Serviço Educativo realiza visitas-oficina organizadas e/ou visitas orientadas que dão a conhecer coleções
de obras patentes em exposições temporárias que não pertencem ao acervo do MATL. Durante o ano 2019
realizaram-se visitas-oficina às seguintes exposições:
Via Estreita – Exposição de fotografia de Carlos Cardoso: foram realizadas 15 sessões, num total de 364
participantes;
Máscaras Rituais de Portugal - Coleção de Roberto Afonso: foram realizadas 26 sessões, num total de 645
participantes;
Ser Ser, Ser corpo - Pintura de Marco Baptista: foram realizadas 6 sessões, num total de 161 participantes;
Fragilidade e Resistência - Pintura de Orlando Machado: foram realizadas 2 sessões com 45 participantes;
Um Realismo Cosmopolita – o Grupo KWY na Coleção de Serralves: foram realizadas uma visita orientada
pelo Serviço Educativo da Fundação Serralves, uma visita-oficina, uma oficina para famílias e uma ação de
formação durante o mês de dezembro, num total de 36 participantes.
BMM- Atividades de Promoção do Livro e da Leitura
A Hora do Conto e Vamos Cartonar são atividades realizadas na Biblioteca Municipal que pretendem criar
o gosto pela palavra, pelo livro e a leitura. São também efetuadas itinerâncias em instituições de ensino
básico de 1º ciclo. No início do ano letivo 2019-2020, esta atividade foi renovada e convertida noutra mais

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 176 de 191

ampla, da qual surgiram livros de cartão inspirados nas editoras cartoneras criadas na Argentina no início do
milénio. De cada conto nasce o miolo do livro confecionado ao longo do ano. Escrita, pintura, corte e
costura, são as tarefas necessárias à sua elaboração. No ano 2019 foram realizadas 60 sessões de Hora do
Conto, num total de 1435 participantes; a atividade Vamos Cartonar teve 33 sessões, com 773 participantes.
Museu da Oliveira e do Azeite (Moa) e Património Imaterial
Hortas Aromáticas foi uma atividade que decorreu no Museu da Oliveira e do Azeite, com ela pretendeu-se
fazer um percurso pela alquimia das plantas medicinais e aromáticas, concretamente o Alecrim (planta
existente em abundância nos nossos jardins da cidade). O Alambique foi utilizado para produzir in loco
(Hidrolato e essência), substâncias utilizadas pelo homem em benefício do corpo. Em janeiro e fevereiro de
2019 foram realizadas 14 sessões, com 356 participantes.
Ovos Aromáticos esta atividade foi realizada em abril, na pausa letiva da Páscoa. As crianças fizeram o seu
ovo aromático, e beijinhos de amêndoa. Foram realizadas 3 sessões com 75 participantes.
Sabonete mágico – fazer sabonete e sabão é uma arte mágica que acompanha a humanidade ao longo dos
tempos. Como a nossa região é uma produtora de azeite, esta atividade foi importante para dar a conhecer
uma das utilidades que damos a este ouro da terra. Fizeram-se 15 sessões com 395 participantes.
Masseira no Jardim foi uma atividade realizada na Padaria Seramota com o objetivo de permitir
experienciar o fazer dos folares da Páscoa nos dias 9 e 10 de abril, com 93 participantes.
Descobre o Património: Percurso de Orientação – Com uma carta de orientação na mão , as crianças
partiram à procura dos monumentos históricos da cidade. Realizou-se uma sessão com 50 participantes.
Varejar, Apanhar e Britar Azeitona – A apanha da azeitona é uma prática transmontana muito antiga.
Pretendeu-se com esta atividade proporcionar às crianças participantes, vivenciarem como se vareja, ripa,
brita e descaroça uma azeitona para a nossa mesa. Foram realizadas 2 sessões com 50 participantes.
Plantar, Cuidar e Proteger a Oliveira – Dia Mundial da Oliveira O serviço educativo em colaboração com
o MOA, comemorou este dia com uma visita guiada ao Museu da Oliveira e do Azeite e a plantação de uma
oliveira na escola. Participaram 50 crianças.

Outras Atividades:
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação: A Que Sabe a Lua? A partir de um conto de Michael
Grejniec, celebrámos o Dia Mundial da Alimentação no MATL contando com 25 participantes numa sessão.
Comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental: A Rainha das Cores – Celebrámos este dia no MATL,
contando esta história de Jutta Bauer, que nos fala de algumas emoções através das cores. Participaram 25
crianças.
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Comemoração do Dia Internacional dos Museus: No MATL , com a Visita-Oficina Das Coisas Nascem
Coisas e Jogos Tradicionais em Família; no MOA, com um Workshop Sabonete Mágico e momentos
musicais, estiveram presentes 35 pessoas.
Con(s)CienciArte é uma iniciativa de inovação social da Fundação Serralves, sustentada numa metodologia
de aprendizagem complementar ao ensino formal. Como Município Fundador, no ano de 2019, o Município
de Mirandela levou 215 alunos à Fundação Serralves para participarem em oficinas de sensibilização
ambiental (Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro, EPA e Esproarte).

7.2. - PATRIMÓNIO CULTURAL
No espaço do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes estiveram patentes diversas exposições, atividades
educativas (Serviço Educativo), visitas guiadas, bem como algumas solicitações externas.

Exposições:
05 jan a 12 mar’19 - Exposição de Fotografia “Via Estreita” – 203 visitantes
16 mar a 31 mai’19 - Exposição Máscaras Rituais de Portugal – 317 visitantes
22 jun a 28 jul’19 - Exposição de Pintura “Ser Ser, Ser Corpo” – 962 visitantes
03 ago a 23 out’19 - Exposição de Pintura “Fragilidade e Resistência” – 403 visitantes
14 nov’19 a 31 dez’19 - Exposição de Pintura “Um Realismo Cosmopolita – Uma Exposição em Torno do
Grupo KWY ” –355 visitantes

Atividades Diversas no Museu (Lançamento de livros, reuniões, conferências, audições):
09 mar’19 - Reunião da Confraria da Alheira – 60 participantes
09 jun’19 - Palavrarte – Pedro Lamares – 87 participantes
25 set’19 - Lançamento do livro “Hagiografia Paroquial – Património Cultural – Concelho de Mirandela” do
Cónego Silvério Benigno Pires – 72 participantes
15 out’19 - Assinatura do Protocolo “Café Memória” – 57 participantes
18 out’19 - Lançamento do livro “Rostos de Terra” da Academia de Letras de Trás-os-Montes – 53
participantes
15 nov’19 - Conferência Educação, Cultura e Envelhecimento – AMIR – 190 participantes

Visitas Guiadas:
02 abr’19 - Grupo de Idosos da Junta de Freguesia de Baguim do Monte/Gondomar – 63 visitantes
23 abr’19 - Grupo de Idosos da Junta de Freguesia de Baguim do Monte/Gondomar – 47 visitantes
15 mai’19 - Grupo de Idosos da Junta de Freguesia de Baguim do Monte/Gondomar – 50 visitantes
25 mai’19 - Associação Cultural Portela Ativa/Monção – 48 visitantes
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28 mai’19 - Grupo de Idosos da Junta de Freguesia de Baguim do Monte/Gondomar – 47 visitantes
29 mai’19 - Grupo de Idosos da Junta de Freguesia de Guardizela/Guimarães – 68 visitantes
05 jun’19 - Grupo de Idosos da Junta de Freguesia de Baguim do Monte/Gondomar – 38 visitantes
24 out’19 - Grupo de Idosos do INATEL – 50 visitantes
07 nov’19 - Grupo de Idosos do INATEL – 51 visitantes
15 nov’19 - Alunos da ESACT/IPB – 15 visitantes
19 nov’19 - Grupo de Idosos do INATEL – 48 visitantes
20 nov’19 - Formandos do IEFP – 10 visitantes
26 nov’19 - Grupo de Idosos do INATEL – 49 visitantes

Formações:
23 nov’19 - Formação do Serviço Educativo da Fundação de Serralves – 10 presenças

MUSEU DA OLIVEIRA E DO AZEITE
Os espaços do Museu da Oliveira e do Azeite serviram de palco a várias ações desenvolvidas tanto por
iniciativa interna, como por solicitações externas.
Os dados aqui apresentados reportam-se ao espaço do Museu mas incluem também o espaço do Auditório
Roger Teixeira Lopes.
O MOA em 2019 teve 7227 visitantes (nacionais e estrangeiros). Este número não contempla os
participantes em atividades diversas, as quais incluem apresentação de livros, reuniões, tertúlias e outras, por
não incluírem visita à exposição.

Atividades e eventos relevantes:
Projeto Solidário “Casa do Menino Jesus” – 09 de janeiro – (30 participantes)
Festival de sabores do Azeite Novo: prova didática de azeite e palestra “O azeite português no Brasil” –
02 de fevereiro – (30 participantes)
Prova de Azeite/Mostra de Produtos Oleicos – Press Trip/Folha de S. Paulo – 25 de fevereiro - (7
participantes)
Palestra “Ética” – Dr Manuel Monteiro – 03 de março – (50 participantes)
Cerimónia de Apresentação da Alheira adaptada para doentes em Hemodiálise com clara de ovo –
CMM/TECSAM/ULSNE – 11 de março - (50 participantes)
Palestra “ Vida e Obra do Dr. Mirandela” – 22 de março – (35 participantes)
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Prova didática de azeite e prova de outros produtos oleicos para Enfermeiros da AESOP – 04 de abril –
(60 participantes)
Tertúlias Azeitadas “O azeite na alimentação alternativa e na inovação alimentar” – 06 de abril - (60
participantes)
Press Trip Jornalistas Espanhóis - Prova didática de azeite – 10 de abril – (3 participantes)
IV Encontro Distrital das Casas de Acolhimento - Visita Guiada – 12 de abril – (70 participantes)
Dia Internacional dos Museus: Workshop “Sabão Mágico” e Apontamento Musical da Esproarte – 18
de maio – (37 participantes)
Apresentação do Projeto TURNAT 4.0 – APPITAD+AAPI+NATURNAT – 28 de maio - (42
participantes)
Dia Internacional da Esclerose Múltipla – ULSNE – 29 de maio – (51 participantes)
Palestra “A Diabetes – do diagnóstico ao tratamento” – 8 de junho – (30 participantes)
Workshop "Comunicação com a pessoa com demência - Gabinete de Alzheimer” – 12 de junho – (13
participantes)
Apresentação e assinatura de protocolo para a promoção da formação financeira na Comunidade
Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes – CCDRN+ASF+CMVM+Comunidade Intermunicipal das
Terras de Trás-os-Montes – 21 de junho - (40 participantes)
Reunião do Eixo Atlântico “Apresentação de relatórios estratégicos elaborados para os municípios de:
Mirandela, Bragança e Macedo de Cavaleiros” – 16 de julho – (35 participantes)
Reunião Associação Matiz + Grupo de Supervisão Clínica dos Psicólogos Clínicos – 20 de julho – (7
participantes)
Encontro “Better Together” - Jovens Lusodescendentes e Lusófonos – Visita Guiada – 9 de agosto – (30
participantes)
Direto Praça da Alegria - RTP – 24 de setembro – (4 participantes)
Reunião PSP e Guardia Civil + Visita Guiada – 27 de setembro – (13 participantes)
Palestra + Showcooking - Dia Mundial da Alimentação -Alimentação saudável e sustentável – 19 de
outubro – (25 participantes)
Lançamento do Livro "O perfil no mosaico da intervenção gerontológica" - 10 de novembro – (25
participantes)
Festa da Geografia – 22 de novembro – (30 participantes)
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Plantar, cuidar e proteger - Dia Mundial da Oliveira – 26 de novembro – (53 participantes)
"Um Dia Com o Pé" do Hospital Terra Quente – 14 de dezembro – (50 participantes)
Fotografias de atividades e eventos relevantes

Palestra + Showcooking - Dia Mundial da Alimentação -Alimentação saudável e sustentável – 19 de
outubro

Plantar, cuidar e proteger – Dia Mundial da Oliveira – 26 de novembro
ARQUEOLOGIA
Algumas das tarefas mais relevantes desenvolvidas no ano de 2019 do serviço de património cultural,
arqueologia, foram:
•

Ações de monitorização de património cultural imóvel.

•

Colaboração com a Rede de Património Cultural Transmontano.

•

Contributo para o projeto “Estudo e Valorização do Castro de São Brás”.

•

Contributo para o projeto “Inventário do Acervo de Arte Contemporânea do Município de Mirandela”.

•

Elaboração de proposta de Regulamento para o Património Arqueológico.

•

Contributo para a formatação de um projeto para a promoção do Património Religioso do concelho de
Mirandela, em parceria com os párocos do concelho.
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•

Contributo para a formatação de uma proposta de “Estudo e Valorização do Castelo Velho de Mirandela”.

•

Contributo para o projeto “Alheira, Património Imaterial”.

•

Elaboração de proposta de candidatura ao aviso sobre património cultural.

•

Elaboração de proposta organizativa para o futuro Centro de Informação e Documentação sobre
Património Cultural do Município de Mirandela.

•

Contributo para a candidatura ao aviso de Património Cultural sobre o caminho de Santiago em
Mirandela.

•

Contributo para a recuperação do Pelourinho de Frechas.

•

Contributo para a formatação de uma proposta de projeto para o Alto Prado do Castelo (Cedães).

•

Contributo para o projeto “Rede de Museus Rurais”.

•

Elaboração e submissão de Regulamento sobre Estabelecimentos com Interesse Histórico.

7.3. - TURISMO
Considerando o papel determinante do turismo para a nossa região continuou a dar-se grande relevo à
valorização do património natural e cultural, à gastronomia e à valorização e promoção dos produtos
regionais.
Se por um lado a centralidade de Mirandela favorece o crescimento turístico, por outro, tem sido feito um
esforço no sentido de promover e divulgar Mirandela a nível nacional e internacional, o que contribuiu
significativamente para dar uma boa imagem e atratividade da cidade e do concelho.

Visitantes Posto de Turismo
No ano 2019 o Posto de Turismo recebeu um total de visitantes, dos quais visitantes de nacionalidade
portuguesa e visitantes estrangeiros.
Turistas/visitantes por mês, em 2019:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Nacionais

10

21

28

137

295

560

56

157

33

223

8

7

1535

Estrangeiros

12

10

14

37

42

8

49

135

29

23

9

9

377

22

31

42

174

337

568

105

292

62

246

17

16

1912

Total
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Turistas/visitantes nos últimos 3 anos:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

2017

80

12

257

193

167

103

269

298

141

222

89

31

1862

2018

14

178

253

233

224

3412

260

371

1208

99

54

28

6334

2019

22

31

42

174

337

568

105

292

62

246

17

16

1912

Visitas Acompanhadas
No que se refere às visitas acompanhadas, de acordo com as diversas solicitações, as técnicas do Posto de
Turismo elaboraram circuitos pela cidade, para acompanhamento de grupos de turistas e visitantes. Em 2019
registaram-se 15 visitas ao longo do ano, num total de 1160 pessoas (estas visitas já estão contabilizadas nos
dados do movimento de visitantes).

Passeios Pedestres
No ano de 2019 foram realizados 17 passeios pedestres que contaram no total com a participação de 1519
pessoas.
Para a execução dos Passeios Pedestres, além do serviço desenvolvido pelas técnicas de Turismo e restantes
técnicos municipais, celebrou-se, um contrato de prestação de serviços com a Empresa Naturthoughts.

7.4. - SAÚDE
15 fevereiro 19 - Palestra Dia Internacional da Criança com cancro
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No dia 15 de fevereiro decorreu no Auditório do Centro Cultural Municipal uma ação dirigida aos mais
novos sobre o Cancro explicado às crianças, pelos serviços educativos do IPO do Porto e organizada pelos
Lions.
18 fevereiro 19 - Assinatura de Protocolo relativo à Mascote Peixe –
Elefante
A assinatura do protocolo Mascote Peixe – Elefante entre o Instituto
Politécnico de Bragança e a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de
Doentes de Alzheimer.
21 fevereiro 19 - 30ª Campanha de Dádiva de Sangue
Campanha de dádiva de sangue organizada pela Liga dos Combatentes no Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Mirandela.
11 março 19 - Cerimónia Alheira adaptada para doentes em Hemodiálise
Museu da Oliveira e do Azeite a Cerimónia Alheira adaptada para doentes em Hemodiálise.
16 março 19 - Consulta de Diagnóstico Precoce do Cancro Oral
A Liga Portuguesa contra o cancro, Nucleo regional do Norte Delegação de Bragança - Centro de Saúde II
em Mirandela - Sardão.
2 abril 19 - MOVIMENTO Light It Up- abril 2019
O Movimento Light it up Blue consiste na iluminação de azul de vários
monumentos ou escolas no mundo inteiro, com o intuito de sensibilizar a
população para a problemática do Autismo.
4 abril 19 - Peditório da Europacolon Portugal
Decorreu o peditório da Europacolon Portugal – Associação de Apoio ao doente com Cancro Digestivo, com
a colaboração da Junta de Freguesia de Mirandela,
29 maio 19 - Comemorações do dia Mundial da Esclerose Múltipla
Primeiro encontro do Nordeste Transmontano das comemorações do dia Mundial da Esclerose múltipla. A
Palestra em sala decorreu no auditório Roger Teixeira Lopes do Museu da Oliveira e do Azeite.
8 junho 19 - Formação "A diabetes do diagnóstico ao tratamento"
Decorreu no Auditório Roger Teixeira Lopes do Museu da Oliveira e do Azeite Formação sobre a diabetes,
direcionada para enfermeiros, “A Diabetes – do Diagnóstico ao tratamento
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12 junho 19 - Workshop "Comunicação com a pessoa com demência"
Decorreu no Auditório do Museu da Oliveira e do azeite o Workshop "Comunicação com a pessoa com
demência" direcionado a profissionais de saúde e cuidadores. Esta foi uma ação organizada pelo Gabinete de
Alzheimer e financiada pelas inscrições no Passeio da Memória 2018.

29 setembro 19 - Dia Mundial do Coração
O Município aliou-se à Fundação Portuguesa de Cardiologia com várias atividades; “Caminhada pelo
Coração”, “Cardio yoga para adultos”, “Tiro ao arco” e no final, decorreu no Museu da Oliveira e do Azeite,
uma degustação azeitada, aliando assim o azeite a práticas saudáveis e aos benefícios cardiovasculares.

2 outubro 19 - 1ªs Jornadas da Amamentação da ULSNE
Decorreram no Auditório Grande do Centro Cultural Municipal as 1ªs Jornadas da Amamentação da
ULSNE, com o apoio do Município de Mirandela.
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10 outubro. ‘19
Dia Mundial da Saúde Mental
O Município de Mirandela em colaboração com a MATIZ Associação para a Promoção da Saúde Mental,
comemorou o Dia Mundial da Saúde Mental com uma ação de sensibilização para a população na Rua da
Republica, onde teve lugar a distribuição de informação sobre esta problemática, e as pessoas foram
convidadas a fazer parte de um moral “E PARA SI O QUE É A SAÚDE MENTAL” a adesão foi bastante
positiva, ultrapassando as espectativas.

15 outubro 19 - Assinatura de protocolo “CAFÉ MEMÓRIA” em Mirandela
O Município de Mirandela celebrou a assinatura do protocolo “CAFÉ MEMÓRIA” em Mirandela no Museu
Municipal Armindo Teixeira Lopes.

16 outubro 19 - Dia Mundial da Alimentação
As comemorações do Dia Mundial da Alimentação decorreram no dia 16 e 19 de outubro no dia 16 a ação
foi direcionada para os mais pequenos no Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes onde participaram
cerca de 25 crianças, estas foram estimuladas para uma alimentação saudável de uma forma lúdica e criativa.
No dia 19 decorreram duas ações em simultâneo, “Alimentação Saudável e Sustentável” e Showcooking no
Museu da Oliveira e do Azeite.
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16 novembro 19 - Apoio campanhas e dádivas de sangue 2019
A 32ª Campanha de Dádiva de Sangue realizou-se no dia 24 de outubro de 2019, no período das 10h00
às18h00, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mirandela.
O Município de Mirandela colaborou com a impressão, divulgação de cartazes e sistemas de aquecimento
para o salão onde se realizou a colheita.
14 e 15 novembro 19 - Formação de Voluntários “ CAFÉ MEMÓRIA” em Mirandela
A formação destinada especificamente aos voluntários direcionados para o Café Memória, foi sob a
orientação da Equipa Técnica e do coordenador dos Cafés Memória com o apoio do Município enquanto
Promotor Local, estiveram presentes 25 participantes.
4 novembro 19 - Formação Embaixadores Amigos na Demência – Mirandela
Esta formação foi organizada pelo Gabinete de Alzheimer de Mirandela e decorreu na “sala IPB” no Centro
Cultural Municipal.
16 novembro 19 - Início do projeto “ CAFÉ MEMÓRIA” em Mirandela
Decorreu no bar do Centro Cultural Municipal o primeiro encontro referente ao projeto “Café Memória em
Mirandela”, direcionado para pessoas com demência e seus familiares, amigos e cuidadores, embora esteja
aberto a toda a comunidade.
Os utentes e voluntários puderam usufruir de um espaço acolhedor e esclarecedor sobre a temática das
demências de uma forma informal.
Esteve presente o coordenador dos cafés Memória que pôde esclarecer algumas dúvidas e falar sobre a
temática.

17 novembro 19 - Dia Mundial da Diabetes (Caminhada da Diabetes)
As comemorações do Dia Mundial da Diabetes decorreram no dia 17 de novembro, inicio no Centro Cultural
Municipal onde decorreu uma sessão de esclarecimento sobre as novas Guedllines sobre os Utentes
Diabéticos não Insulino tratados.
De seguida decorreu a Caminhada da Diabetes pelo setor do Turismo.
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14 dezembro 19 - Ação “Um dia com o Pé”
Decorreu no Auditório Roger Teixeira Lopes do Museu da Oliveira e do Azeite a apresentação de casos
clínicos, organizada pelo Hospital Terra Quente.
21 dezembro 19 - "Café Memória" em Mirandela
Decorreu na sala “IPB” bar do Centro Cultural Municipal.
A ação foi direcionada para a quadra natalícia onde os
participantes puderam trocar postais de Natal, foram
abordados vários pontos sobre esta quadra e as pessoas com
demência, a vinda de pessoas institucionalizadas para casa dos
familiares e os cuidados a ter.

7.5. - SERVIÇO DE EVENTOS
No ano de 2019 realizaram-se, com o apoio do serviço de eventos 476 Eventos/Atividades no Concelho de
Mirandela.
Demonstra, desde logo, a estratégia do Município na criação de um serviço direcionado para a realização
deste tipo de eventos, alavancando o interesse das freguesias e entidades pela, promoção da região, dos
produtos e serviços prestados, direcionados para a satisfação dos munícipes e visitantes do nosso concelho.
Realçamos a enorme quantidade de eventos/atividades que decorrem nos diversos espaços culturais
municipais, tendo maior incidência ao fim de semana.
EVENTOS / ATIVIDADES
2017

2018

2019

Previstas no Plano Anual Base

490

376

440

Decorrentes do Plano Anual

26

6

4

Previstas e Decorrentes do Plano Anual

516

382

444

Extra Plano

22

44

32

538

426

476

TOTAL

7.6 - SERVIÇO DE GESTÃO DOS RECURSOS CULTURAIS
Durante o ano de 2019 e para o cumprimento das tarefas que lhe estão cometidas, o Serviço de Gestão dos
Recursos Culturais contou com 9 trabalhadores, um Técnico Superior e 8 Assistentes Operacionais.
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Para além de assegurar o normal funcionamento dos diversos espaços culturais sob a responsabilidade destes
Serviços, foram ainda inúmeras as atividades/eventos que este Serviço prestou apoio durante o ano, sejam
elas de iniciativa interna, sejam de iniciativa externa ao Município.
Desde Peças de Teatro, Seminários, Conferências, Workshop’s, Formações, Sessões de Cinema, Exposições,
Apresentação de Livros, Concertos, foram imensas as atividades/eventos que decorreram nos diversos
espaços culturais e que estes Serviços prestaram o seu apoio na organização dos mesmos.

Ocupação de espaços culturais resumo 2019
Auditórios / Pedidos

Efetuados

Realizados

Cancelados

Grande

226

220

6

Museu O. Azeite

36

35

1

Pequeno

152

148

4

Piaget

21

19

1

Sala do Auditório

69

67

2

504

489

14

97%

3%

Realizados

Cancelados

Totais

Percentagens
Setores / Pedidos

Efetuados

DIVISÃO

166

Desporto

1

1

Esproarte

126

121

Formação

11

1

Outros

207

199

7

Atividade / Pedidos

Efetuados

Realizados

Cancelados

Cinema

113

113

Concerto

10

10

Diversa

153

146

6

Ensaio / Aula

117

112

5

Espetáculo

12

10

2

Reunião

69

69

Seminário

9

8

Sessão A. Municipal

7

7

Teatro

1

1

Work Shop

10

10

Ensino
5

Congresso

PG.02_PROC.07_IMP.05

1

Página 189 de 191

Cinema
A Divisão de Desenvolvimento Cultural, Turístico e Saúde em 2019 exibiu 113 sessões de cinema.

N.º de Filmes

N.º de Bilhetes

Exibidos

Sessões

Oferecidos

Vendidos

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

6
6
7
7
7
6
5
0
5
8
7
7

10
10
12
9
14
11
8
0
7
10
11
11

26
18
22
875
2
0
0
0
8
136
22
6

726
604
796
557
1294
487
351
0
711
1239
572
645

1.º Trimestre
2.º Trimestre
3.º Trimestre
4.º Trimestre

19
20
10
22

32
34
15
32

66
877
8
164

2126
2338
1062
2456

Total do Ano

71

113

1115

7982

Serviço Gráfico
Conforme tabela seguinte, é bem ilustrativo o trabalho desenvolvido pelo serviço gráfico dando apoio a todas
atividades e eventos do município e de grande parte das freguesias e entidades do concelho.
Salienta-se que a tabela reflete o número de cópias, mas há todo um trabalho de conceção/design e
acabamento antes e depois das impressões.
Serviço Gráfico - Cópias 2019
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

DDTCS

1735

2232

4967

1836

7168

830

4144

0

1843

1923

1923

1694

30295

Outros serviços
Câmara

129

966

2815

1727

3044

803

282

0

1037

2921

1393

1185

16302

Outras entidades

1069

2999

883

5310

1045

2711

2907

622

3561

2828

540

2036

26511

2933

6197

8665

8873

11257

4344

7333

622

6441

7672

3856

4915

73108

TOTAL
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Mirandela, 18 de maio de 2020.

A Presidente da Câmara Municipal;
_____________________________
Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues

O Vereador em Regime de Tempo Inteiro;
_____________________________
Orlando Ferreira Pires

A Vereadora em Regime de Tempo Inteiro;
_____________________________
Vera Cristina Quintela Pires Preto

O Vice-Presidente em Regime de Tempo Inteiro;
_____________________________
José Miguel Romão Cunha

A Vereadora em Regime de Não Permanência;
_____________________________
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo

O Vereador em Regime de Não Permanência;
_____________________________
Manuel Carlos Pereira Rodrigues
O Vereador em Regime de Não Permanência;
_____________________________
Sílvio António dos Santos
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