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11   --  ÓÓRRGGÃÃOOSS   DDAA  AAUUTTAARRQQUUIIAA  

11 ..11   --  GGaabbiinneetteess   ddee  AAppooiioo  àà  PPrreess iiddêênncciiaa  ee  àà  VVeerreeaaççããoo  ––   GGAAPP  ee  GGAAVV  

A principal tarefa cometida aos membros dos gabinetes de apoio pessoal dos eleitos 

autárquicos municipais consiste em coordenar os respetivos gabinetes e estabelecer a ligação 

com os serviços integrados ou dependentes das câmaras municipais (cfr. artigo 3.º, n.º 1, do 

DL n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável ex vi do artigo 74.º, n.º 6, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro). 

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio estabelecer um novo regime jurídico das 

autarquias locais, aprovar o estatuto das entidades intermunicipais, estabelecer o regime 

jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprovar o regime jurídico do associativismo autárquico. No que 

concerne ao apoio aos membros da câmara municipal, o artigo 42º do Anexo I desse diploma 

dispõe que o presidente da câmara municipal nos municípios com um número de eleitores 

igual ou inferior a 50 000 pode constituir um gabinete de apoio à presidência com um chefe 

do gabinete e um adjunto ou secretário. Por outro lado, o presidente da câmara municipal 

pode constituir um gabinete de apoio ao conjunto dos vereadores que exerçam funções a 

tempo inteiro ou a meio tempo, e no caso de Mirandela, formado por dois secretários. Esse 

gabinete de apoio é denominado gabinete de apoio à vereação. Finalmente prevê que o 

gabinete de apoio à presidência pode ser constituído por mais um adjunto ou secretário, desde 

que tal implique a não nomeação do chefe do gabinete. 

 

Assim sendo, cumpre dizer que no mandato anterior o Gabinete de Apoio à Presidência 

(GAP) era formado por um Adjunto e uma Secretária, que havia transitado do mandato 

anterior.  

 

O Presidente optou por constituir um Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) constituído por 

dois Secretários, tendo um deles transitado em novembro de 2015 para o cargo de Adjunto do 

GAP, tendo sido o anterior exonerado e consequentemente ocupado o lugar vago de secretário 

do GAV. 
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Cada gabinete de apoio assumiu as seguintes funções e tarefas: 

 Coordenou e assegurou a atividade a desenvolver pelo Presidente e pelos Vereadores, 

tendo emitido orientações, diretrizes, recomendações, no âmbito da administração 

ordinária; 

 Estudou e elaborou propostas que visem melhorar a capacidade de resposta do 

Município na realização das suas atividades e competências; 

 Efectuou o atendimento público nos casos em que o Presidente da Câmara Municipal e 

os Vereadores assim o determinem expressamente, tendo a secretária prestado apoio na 

concretização da Agenda do Presidente, sobretudo na marcação de reuniões e nos 

contactos telefónicos;  

 Pediu todos os esclarecimentos, incluindo a respetiva documentação, ao nível do setor 

financeiro e contabilístico, independentemente de despacho, com vista a formular 

estudos ou propostas ao Presidente da Câmara Municipal e aos Vereadores; 

 Cooperou com os departamentos, as divisões e demais unidades orgânicas da Câmara;  

 Apoiou a elaboração e atualização de Regulamentos Municipais; 

 Geriu o Fundo de Maneio do Presidente da Câmara Municipal de Mirandela; 

 Prestou apoio à Mesa da Assembleia Municipal; 

 Prestou apoio aos Conselhos e/ou Comissões Municipais; 

 Prestou apoio administrativo às juntas de freguesia; 

 Efectuou todos os contactos pessoais, telefónicos e informáticos determinados pelo 

Presidente e pelos Vereadores para resolução ou esclarecimento de situações  ou para 

instrução de processos; 

 Apoio no Planeamento das instalações  de Mini GAMs em Torre de D. Chama, Avidagos 

e Frechas; 

 Coordenação do serviço de Informática no âmbito das atualizações dos diversos portais 

da CMM; 

 Coordenação da gestão e reformulação contratual das comunicações móveis e fixas do 

Município; 
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Imagem: novo equipamento com tecnologia VoIP presente no Município de Mirandela 

 

 Coordenação da implementação das novas plataformas on-line do Município, 

nomeadamente, aplicações para dispositivo móveis, nas suas vertentes turística e de 

gestão de ocorrências, para mupies digitais de exterior, bem como dos novos portais em 

desenvolvimento da área turística e institucional, bem como o novo portal do Orçamento 

Participativo e de Gestão de Ocorrências, entre outras aplicações móveis para gestão 

interna de informação, implementação do sistema de internet gratuita nos parques e ruas 

da cidade Mirandela_free e implementação e gestão do sistema de avaliação de 

satisfação de munícipes e eventos; 

 

 

Imagem: novo portal Institucional do Município de Mirandela 
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Imagem: Visit Mirandela - novo portal Turístico do Município de Mirandela que integra as plataformas móveis 

 

 

 

Imagem: novo portal dedicado ao Orçamento Participativo 

 

 

Imagem: plataforma de gestão de registo de Ocorrências através da aplicação MirandelAtenta 
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Imagem: Aplicação para dispositivos móveis MirandelaAtenta - Registo de Ocorrências na via Pública 

 

 

Imagem: Aplicação para dispositivos móveis VisitMirandela – Aplicação turística com in formação centralizada através do 

portal Turístico 
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Imagem: Sistema de autenticação para acesso à Internet Livre nos Edifícios Municipais 

 

 

Imagem: Sistema de autenticação para acesso à Internet Livre Mirandela_Free nos parques e ruas da cidade 
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Imagem: Sistema de autenticação para acesso à plataforma interna de Gestão de Pendentes e SigmaFlow  

 

 

Imagem: Sistema de autenticação para acesso à plataforma interna MultiPeers para acesso à informação de gestão do 

Município em Tempo Real 
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Imagem: contínua atualização do sistema TuaCâmara para acesso a dados do Munícipe relaci onados com a autarquia 

 

 

Imagem: sistema de avaliação de satisfação de  munícipes e eventos 

 

 

 Apoio na coordenação de projetos cofinanciados no âmbito da Modernização 

Administrativa; 

 Coordenação na aplicação e implementação do Orçamento Participativo (OP) do 

Município de Mirandela;  
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Em 2016 foi o ano de consolidação na implementação do OP, tendo sido submetidas nos 

dois anos em vigor 47 propostas apresentadas, com 1108 participantes registados e 889 

votantes no ano de 2016 com uma dotação de 150.000€.  

 

 

 

 

 

 Apoio na execução de outros projetos cofinanciados; 

 Apoio na organização das iniciativas “O Meu Bairro” e “Diálogos Diretos”; 

 Colaboração na elaboração de materiais de divulgação e promoção do território; 
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 Participação no Processo de Certificação da Qualidade, mais incidentemente nos 

Processos e Procedimentos de Gestão; 

 Apoio na elaboração da Informação Escrita do Presidente a remeter à Assembleia 

Municipal; 

 Apoio na organização de seminários, eventos e ou visitas institucionais; 

 Apoio administrativo nas reuniões do Conselho Municipal de Juventude, tendo realizada 

mais uma sessão a 28 de maio durante a Feira do Livro e início da Semana da Juventude 

e Desporto do Município de Mirandela, bem como a 10 de novembro , com as 

correspondentes emissão de propostas na área da juventude emissão de pareceres não 

vinculativos, conforme regulamento em vigor; 

 

Imagem: Reunião do Conselho Municipal de Juventude 

 Colaboração nas respostas às questões levantadas em reunião do Executivo aos titulares 

do direito de oposição; 

 Apoio ao Executivo na elaboração de pareceres, protocolos, informações e outros 

documentos estratégicos de caráter local, regional e nacional; 

 Apoio à coordenação de intervenções nas diversas freguesias do Concelho de Mirandela 

em estreita colaboração com as Juntas de Freguesia e Comissões Fabriqueiras das 

diversas igrejas, através da cedência de materiais para realização de obras variadas; 
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Igreja dos Avantos 

 

Calcetamentos em Frechas 

 

Calcetamento Largo da Escola de Fradizela 

 

Casa Velório de São Salvador 

 

Rede de águas em Valbom Pitez 

 
 

Quartel da GNR de Torre de D. Chama  

 

Sinalização Estrada Bronceda 

 

Muros de Suporte em S. P . Velho 
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Estrada de acesso a Pousadas 

 

Calcetamento de largo em S. P . Vale do Conde 

 

 

 
Participação Institucional da Câmara Municipal de Mirandela 

 

Participação em Instituições de Âmbito Comunitário, Nacional ou Regional 

 

INSTITUIÇÕES 
 

REPRESENTANTE 
MUNICIPAL 

 
REPRESENTANTE(S) 

MUNICIPAL(AIS) 

SUBSTITUTO(S) 

Turismo do Porto e Norte de Portugal António Branco Deolinda Ricardo 

ADEMO – Associação para o 
Desenvolvimento dos Municípios 
Olivícolas Portugueses  

António Branco Deolinda Ricardo 

Agência de Energia de Trás-os-Montes António Branco Manuel Rodrigues 

Fundação Museu do Douro Deolinda Ricardo Madalena Ferreiro  

AMTQT – Associação de Municípios da 

Terra Quente Transmontana 

António Branco 
Presidente do Conselho 

Diretivo 

Rui Magalhães 

Manuel Rodrigues 

Resíduos do Nordeste, E.I.M.  

António Branco 

Presidente do Conselho de 
Administração 

Manuel Rodrigues 

DESTEQUE – Associação para o 
Desenvolvimento da Terra Quente 

António Branco 
Vogal da Direção 

Manuel Rodrigues 

Eixo Atlântico do Nordeste Peninsular 

Rui Magalhães 

António Branco 
Manuel Rodrigues 
Deolinda Ricardo  

Luís Pereira 

Noémia Janela 
Madalena Ferreiro  
Paulo Araújo 

Águas do Norte 
António Branco 

Administrador não-executivo 

Manuel Rodrigues 

Guedes Marques  

Comunidade Intermunicipal das Terras 
de Trás-os-Montes  

Antonio Branco Rui Magalhães 

Conselho Regional do Norte António Branco Rui Magalhães 
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INSTITUIÇÕES 

 

REPRESENTANTE 
MUNICIPAL 

 

REPRESENTANTE(S) 
MUNICIPAL(AIS) 

SUBSTITUTO(S) 

ADVT - Agência de Desenvolvimento 

Regional Vale do Tua 
António Branco 

Rui Magalhães 

Presidente da Assembleia-geral  

 
Participação em Instituições de âmbito Concelhio ou Local 

INSTITUIÇÕES LEGISLAÇÃO REPRES ENTANTES  

MIRCOM – Mirandela Comercial Estatutos 

António Branco 

Rui Magalhães 
Deolinda Ricardo 
Manuel Rodrigues 

Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas de Mirandela 

Decreto-Lei n.º 75/2008 
de 22 de Abril 

António Branco  

Rui Magalhães 
Deolinda Ricardo 

Conselho Geral da Escola Profissional de 
Carvalhais 

Decreto-Lei n.º 75/2008 
de 22 de Abril 

António Branco  
Deolinda Ricardo 

ARTEMIR – Associação do Ensino 
Profissional Artístico 

Estatutos 

António Branco  

Rui Magalhães 
Deolinda Ricardo 
Manuel Rodrigues 

Associação de Artes da Terra Quente Estatutos 

António Branco  

Rui Magalhães 
Deolinda Ricardo 
Manuel Rodrigues 

ENSINATUR – Associação de Ensino 

Profissional de Turismo de Trás-os-
Montes  

Estatutos 
António Branco  
Deolinda Ricardo 

CACE - IEFP  
António Branco 
Luís Pereira 

AIN- Agro Industrial do Cachão, SA. _________ 
António Branco  

Manuel Rodrigues 

Metropolitano Ligeiro de Mirandela  _________ 
António Branco 
Rui Magalhães 

HTQ – Hospital Terra Quente, SA. _________ 
António Branco 
Rui Magalhães 

Manuel Rodrigues 
 
 

Representantes da Câmara Municipal de Mirandela nos Conselhos e Comissões Municipais 

 

INSTITUIÇÕES 
 

LEGISLAÇÃO 

 

REPRES ENTANTE 
MUNICIPAL 

REPRES ENTANTE 

MUNICIPAL 
SUBSTITUTO 

Conselho Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios 

Decreto-Lei  
n.º 17/2009 

de 22 de janeiro 

 
Manuel Rodrigues  

 
António Branco  

CLASMIR – Conselho Local 
de Acção Social de Mirandela 

Resolução do 

Conselho de 
Ministros n.º 197/97, 

18 de novembro 

 

 
António Branco 

 

 
Deolinda Ricardo 

CPCJ – Comissão de 

Protecção de Crianças e 
Jovens em Perigo 

Lei n.º 147/99 de 01 

de setembro 

 

Rui Magalhães 

 

Deolinda Ricardo 
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INSTITUIÇÕES 
 

LEGISLAÇÃO 

 

REPRES ENTANTE 
MUNICIPAL 

REPRES ENTANTE 

MUNICIPAL 
SUBSTITUTO 

Conselho Cinegético e da 
Conservação da Fauna 

Municipal 

Decreto-Lei nº 
202/2004, de 18 de 

agosto 

 
Manuel Rodrigues  

 
António Branco  

Conselho Municipal de 
Segurança de Mirandela 

Lei n.º 33/98, e 18 de 
julho  

António Branco Manuel Rodrigues 

Conselho Municipal de 
Educação 

Decreto-Lei n.º 
7/2003, de 15 de 

janeiro 

 
António Branco 

 

Deolinda Ricardo 

Conselho Municipal do 
Desporto 

Regulamento António Branco Deolinda Ricardo 

Conselho Municipal de 
Juventude 

Regulamento António Branco Deolinda Ricardo 

 

AANNEEXXOO   11::  RReellaattóórriioo  ddee  AAvvaall iiaaççããoo  ddoo   GGrraauu  ddee  OO bbss eerrvvâânncciiaa  ddoo  EEss ttaattuuttoo   ddoo   DDiirreeii ttoo  ddee  

OOppooss iiççããoo  

 

Programa Administração Aberta 

No âmbito do programa Administração Aberta, com os objetivos específicos de alargar a 

frente de atendimento corrente e fomentar a utilização de novas tecnologias de comunicação, 

o presidente da Câmara Municipal de Mirandela mantém, desde agosto de 2012, Diálogos 

Abertos com os munícipes através da sua página oficial de Facebook a que posteriormente se 

juntaram os Diálogos Diretos no Palácio dos Távoras e Gabinete de Apoio ao Munícipe 

(GAM), num modelo de atendimento presencial e o mais alargado possível a toda a 

população.  

 

Como exemplo ficam registados no seguinte gráfico o n.º de atendimentos no âmbito deste 

programa realizados no Palácio dos Távoras. 
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Nos próximos gráficos encontram-se demonstrados os planos de reuniões efetuadas pelo 

Presidente da Câmara e Vereadores em regime de permanência, registadas pelo GAP. 

 

 

 

Reuniões realizadas pelo Presidente António Branco 

 

 

 

Reuniões realizadas pelo Vice-Presidente Rui Magalhães 
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Reuniões realizadas pela Vereadora Deolinda Ricardo  Reuniões realizadas pelo Vereador Manuel Rodrigues 

 

 

 

 

Reuniões realizadas pelo conjunto do Executivo 

 

 

 

11 ..11 ..11   --  PPrroommooççããoo  ddoo  eemmpprreeeennddeeddoorriiss mmoo  

Os Gabinetes de Apoio prestaram ainda o suporte necessário ao Executivo Municipal ao 

longo do exercício de 2016 na criação de estruturas e mecanismos que potenciem e 

dinamizem iniciativas empreendedoras e de apoio ao tecido empresarial, social e associativo 

como forma de combate ao flagelo do desemprego, nomeadamente na estreita colaboração 

com o Gabinete de Apoio à Empresa e Empreendedor. 

 

Considerando as características e dinâmica dos  setores supra referenciados do nosso território, 

definiu-se como urgente a criação de mecanismos eficazes que possibilitassem revelar e 

exponenciar as potencialidades da Região Transmontana, através de iniciativas em rede, com 

elevada amplitude e transversalidade setorial, que reforçassem o empreendedorismo local e 

garantissem os necessários suportes à sua dinamização e apoio.  

A responsabilidade pela criação de mecanismos que propiciem a empregabilidade é universal 

e não poderá nenhuma instituição ser isoladamente responsabilizada. Da soma dos esforços 
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individuais e coletivos, sustentados em cooperação institucional, deverá surgir um conceito de 

trabalho em rede que permita a obtenção do sucesso na diminuição do desemprego. 

 

11 ..11 ..11 ..11   --  GGAAEEEE  ––   GGaabbiinneettee  ddee  AAppooiioo  àà  EEmmpprreess aa  ee  aaoo  EEmmpprreeeennddeeddoorr  

 

Manteve-se em 2016 a atividade do GAEE – Gabinete de Apoio à Empresa, a funcionar no 

Ninho de Empresas de Mirandela, fruto do Protocolo de Colaboração para a Gestão do GAEE 

e Contrato de Comodato do Ninho de Empresas de Mirandela assinados a 30 de maio de 

2013. 

O Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor (GAEE) na prossecução da sua missão 

de promover o empreendedorismo, a criação de emprego e a captação de investimentos para o 

concelho de Mirandela deu continuidade às diversas áreas de intervenção onde exerce a sua 

atividade com especial destaque para a gestão de candidaturas aos regulamentos de apoio 

municipais. 

A equipa do GAEE mantém a sua composição de três elementos, um coordenador, um gestor 

e um economista. Saliente-se também a permanente ligação ao Serviço de Emprego de 

Mirandela do IEFP que tem ajudado a potenciar o trabalho do GAEE. 

Em 2016, através do GAEE dinamizou-se o apoio a empresas e empreendedores. Foi prestado 

apoio na elaboração de projetos e candidaturas a alguns desses incentivos e apoios, com vista 

à criação de novos negócios/empresas. Ainda neste ponto, estão a ser acompanhados alguns 

promotores, com o objetivo de criar o seu negócio, através da disponibilização de informação 

existente e orientação no planeamento da ideia de negócio. No geral, foram registados em 

2016, 91 atendimentos presenciais no GAEE (39 desempregados, 12 empregados, 23 

entidades empregadoras, 18 empresários e 3 instituições), relacionados com pedidos de 

informação e/ou apoio em várias medidas e incentivos  
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Principais atividades /ações realizadas pelo GAEE 

Apoio na elaboração de candidatura a Apoios Municipais e respetiva coordenação 

 

 
Coordenação da Incubadora Tua Start – Ninho de Empresas de Mirandela 

 

Através do GAEE desenvolveu-se a gestão da Incubadora de Empresas Tua Start, com vista 

ao apoio de empreendedores com projetos/negócios em fase de iniciação. Foi feita a 

divulgação desta estrutura, prestado apoio na elaboração de projetos e candidaturas e feita a 

gestão das candidaturas apresentadas. Dos atendimentos realizados no GAEE, 10 estiveram 

relacionados com a Incubadora de Empresas Tua Start e durante este período foram emitidos 

4 pareceres, tendo sido todas as candidaturas aprovadas pelo município. 

No total, desde o início deste regulamento e até final de 2016 foram apoiadas 10 novas 

empresas. 
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Gestão de candidaturas à Zona Industrial de Mirandela 

 

No âmbito do Regulamento da Zona Industrial de Mirandela, é função do GAEE a instrução 

de novas candidaturas à aquisição de terrenos, e emissão de pareceres sobre a atribuição 

definitiva de propriedade plena às empresas já instaladas e que tenham cumprido com os 

requisitos constantes das candidaturas que estiveram na origem da entrega de lotes. 

Em 2016 manteve-se a procura de lotes na Zona Industrial de Mirandela que continua a 

superar a oferta, sinal de alguma vitalidade económica do tecido empresarial.  

Durante este ano de 2016 releve-se a apresen tação de uma candidatura ao alargamento da 

Zona Industrial resultante do significativo e crescente número de solicitações e manifestações 

de intenção de investimento apresentadas no Gabinete de Apoio à Empresa e ao 

Empreendedor de Mirandela (GAEE) levando à necessidade de encontrar meios para 

disponibilizar terrenos para a instalação de empresas na Zona Industrial de Mirandela. 

 

Com a aprovação desta candidatura já no decorrer do ano de Mirandela 2017, a Zona 

Industrial está assim preparada para responder aos pedidos de instalação das 36 novas 

iniciativas de investimento já apresentadas no GAEE e que contribuirão significativamente 

para o aumento da afirmação e competitividade económica do concelho no contexto regional. 

A expansão e requalificação da Zona Industrial enquadra-se na política de incentivos ao 

investimento e à atividade económica que a Câmara Municipal tem vindo a promover no 

âmbito da estratégia de desenvolvimento económico e social do concelho de Mirandela com 

crescentes e visíveis resultados. 
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Gestão de candidaturas aos Regulamentos de Apoio Económicos Municipais 

O Município de Mirandela, para além dos 

Regulamentos da Incubadora Tua Start e da 

Zona Industrial, disponibiliza mais dois 

mecanismos de apoio ao tecido económico 

empresarial. São o Regulamento de Incentivo ao 

Comércio Tradicional (RICT) e o Regulamento 

de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas 

de Interesse Municipal (RAIEEIM). 

No âmbito destes regulamentos foi prestada a informação sobre os Regulamentos Municipais 

de Apoios a Atividades Económicas, com vista ao apoio a empreendedores com 

projetos/negócios em fase de iniciação e a empresas com projetos de investimento. Dos 

atendimentos realizados no GAEE, 45 estiveram relacionados com os Regulamentos 

Municipais de Apoios a Atividades Económicas (sendo 12 deles referentes a um apoio à 

empregabilidade), onde foi prestada toda a informação sobre estes apoios. Destes, avançaram 

18 candidaturas, apoiadas pelo GAEE, que resultaram na emissão de parecer e posterior 

aprovação da Câmara Municipal. 

 
 

Elaboração de um plano anual de informação/formação às entidades e instituições locais 
 

Em parceria com o Município de Mirandela e a empresa SAFELAB, foi realizado um 

seminário “Oportunidades do Portugal 2020” (estiveram presentes 19 empresas/entidades e 49 

pessoas (potenciais empreendedores) sobre o novo quadro comunitário.   
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De registar também uma outra sessão, Seminário “Emprego Já – Mirandela 2020” (estiveram 

presentes 15 empresas/entidades e 26 pessoas), esta mais destinada aos apoios à 

empregabilidade, em especial aos apoios que o município dispõe. 

 

O GAEE já apoiou empresas/entidades locais na submissão de um total de 73 candidaturas a 

medidas de apoio à empregabilidade, que levaram à criação de 71 postos de trabalho.  

 

Em suma, da atividade do GAEE resultaram (até 2016): 

 336 Atendimentos, que incluem 200 empreendedores, 127 empresas/empresários 

e 35 entidades/instituições (não devem ser únicos). 

Deram origem a:  

 61 Candidaturas a programas de trabalho socialmente necessário e atividades 

socialmente úteis (CEÍ s e ASU´s); 

 73 Candidaturas a apoios à empregabilidade IEFP (estágio emprego, estímulo 

emprego, emprego já); 
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 34 Processos de candidatura a apoios municipais (não inclui apoio emprego já). 

 13 Processos de criação próprio emprego e micro-crédito IEFP. 

 

O resultado final traduz-se na criação de: 

 37 Novas empresas; 

 199 Pessoas colocadas em contratos de inserção profissional; 

 130 Novos postos de trabalho criados. 

Intervenção ao nível dos alunos e das escolas para promoção do empreendedorismo e 

orientação escolar 
 
Realização da 1ª Feira da Orientação Escolar e Profissional 

 

 

 

Realizou-se em 2016 a 1ª Feira da Orientação Escolar e 

Profissional em estreita parceria com o Município de 

Mirandela. A feira, com a duração de 3 dias, contou com a 

participação em “stands” de todas as escolas de ensino 

regular e profissional de Mirandela, do GIP – Gabinete de 

Inserção Profissional, do IPB – Instituto Politécnico de 

Bragança e com as forças de segurança pública e militar – 

GNR, PSP e Exército. Das diversas atividades que 

decorreram durante a Feira, destacamos a 1ª edição do Tua 

Talks com o tema “Ideias que te movem, conversas que te 

inspiram…”, que teve como objetivo principal intervenções 
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focadas nas temáticas da orientação, motivação, liderança, marketing pessoal, integração 

profissional e empreendedorismo, por parte dos oradores António Branco, Alexandre 

Monteiro, Natasha Silva, Jorge Sequeira e Bernardino Barros, tendo estado presentes 191 

pessoas. Outras atividades a destacar foram a demonstração das forças de segurança e 

militares, a apresentação das ideias finalistas do Concurso de Ideias “Escola Empreendedora” 

e o seminário “O que os patrões querem?!” que contou com a participação das empresas 

Randstad, MCoutinho e Ericsson, com o objetivo de dar a conhecer quais as características e 

atributos que as entidades empregadoras buscam nos candidatos aos seus processos de 

recrutamento. 

 
Realização de ações de formação para os alunos dotando os participantes de informação 

e capacitação para o empreendedorismo. Realização de um concurso de ideias para os 
alunos do secundário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi realizado no primeiro semestre de 2016 o seminário “Escola Empreendedora” destinado a 

alunos do ensino secundário (regular e profissional) que contou com a participação de 149 

alunos e 10 docentes. Estes tiveram a oportunidade de aprender novos conceitos de 

empreendedorismo, numa sessão em que foi também lançado o Concurso de Ideias “Escola 
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Empreendedora. Esta iniciativa do GAEE, iniciada em 2014, é executada em parceria com o 

Instituto Politécnico de Bragança e o Município de Mirandela, ambos parceiros do GAEE.  

Também no primeiro semestre de 2016 decorreu o Concurso de Ideias “Escola 

Empreendedora” que registou 6 candidaturas, de 3 escolas do concelho, num total de 18 

alunos e 7 docentes (orientadores) participantes. Aos três primeiros classificados foram 

atribuídos prémios de 300,00€, 150,00€ e 50,00€ respetivamente, com o apoio do Município 

de Mirandela e das empresas/marcas Delta Cafés e Novo Banco, numa sessão pública de 

apresentação das ideias inserida na 1ª Feira da Orientação Escolar e Profissional. 

 

Este concurso de ideias foi 

distinguido em 2014 pelo 

Ministério da Economia com o Selo +e +i 

que distingue as iniciativas que contribuam para estimular a cultura e as práticas de 

empreendedorismo e inovação. 

Nas duas edições do seminário participaram no total 405 alunos. Relativamente ao concurso, 

nas três edições realizadas participaram 71 alunos, 5 escolas, 20 docentes num total de 22 

ideias a concurso. 

11 ..11 ..11 ..22   --  GGIIPP  ––   GGaabbiinneettee  ddee  IInnss eerrççããoo  PPrrooffiissssiioonnaall  

O Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de Mirandela, foi criado em 2015. 

É um projeto cofinanciado pelo IEFP, I.P. e tem as suas instalações no Centro Cívico de 

Mirandela “Dr. Adolfo Mariz”.  

 

Surge por iniciativa do Município de Mirandela, procurando dar resposta a números de 

desemprego preocupantes na região, atuando em estreita articulação com o Centro de 

Emprego de Mirandela, procurando materializar de um modo eficiente as políticas pró -

emprego e reforçando a capacidade de atender a diferentes necessidades dos munícipes 

desempregados. Das suas atividades destacam-se, a divulgação e encaminhamento para 

medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo; o encaminhamento para 
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ofertas de qualificação; o acompanhamento personalizado de desempregados em fase de 

inserção ou reinserção profissional a diferentes níveis, e a captação e divulgação diária de 

ofertas de emprego.  

 

No que concerne às atividades desenvolvidas entre o período de Janeiro de 2016 a Setembro 

de 2016, destacam-se, as ações de informação sobre medidas ativas de emprego para 190 

utentes, ações de apoio à procura ativa de emprego para 201 utentes, 117 encaminhamentos 

para formação, receção e registo de 57 ofertas de emprego, 208 apresentações de 

desempregados a ofertas de trabalho, intervenção na colocação de 53 desempregados, e 

registaram-se ainda outras atividades que no seu conjunto envolveram mais 284 utentes. 

 

 

Mapa de relação de atendimentos no Gabinete de Inserção Profissional 
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11 ..22   --  GGaabbiinneettee  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo,,  IImmaaggeemm  ee  PPrroottooccoolloo  ––   GGAACCIIPP  

No âmbito das competências definidas por despacho do Presidente da Câmara Municipal em 

24 de janeiro de 2012 e ratificadas na Reunião de Câmara de 17 de dezembro de 2012, a 

atividade do GACIP - Gabinete de Comunicação, Imagem e Protocolo, ao longo do ano 2016, 

incidiu sobretudo no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e promoção da boa 

imagem do concelho e do Município de Mirandela. 

 

11 ..22 ..11   --  GGeess ttããoo  ddoo  ccoonnttaaccttoo  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  MMiirraannddeellaa  ccoomm  ooss   ÓÓrrggããooss   ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  

SS oocciiaall   ((OOCCSS ))    

  

 
Anos / 

Quantidade (n.º)  

 

Descrição do serviço efectuado  2016   

Emissão de notas de imprensa (press releases)  4   

Organização de conferências de imprensa  0   

Clipping regional e nacional  303   

Intercâmbio de informação com os OCS  ≈364   

N.C. – Não contab ilizado  

 

11 ..22 ..22   --  NNeewwsslleetttteerrss   ee  nnoottíícciiaass     

  

 
Anos / 

Quantidade (n.º)  

 

Descrição do serviço efectuado  2016   

Elaboração e divulgação de newsletters semanais   52   

Notícias divulgadas ≈468   

N.C. – Não contab ilizado  
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11 ..22 ..33   --  IInnss eerrççõõeess   nnaass   rreeddeess   ss oocciiaaiiss  

  

 
Anos / 

Quantidade (n.º)  

 

Descrição do serviço efectuado  2016   

Página oficial de Facebook  ≈ 783   

Aprovação de conteúdos para Portal do Município  ≈ 783   

 

11 ..22 ..44   --  DDiivvuullggaaççããoo  ddee  eevveennttooss   ee  ddooccuummeennttooss   iinnffoorrmmaattiivvooss   ee  pprroommoocciioonnaaiiss   ee  pprreess ttaaççããoo  ddee  

iinnffoorrmmaaççõõeess   ddiivveerrss aass ,,  aattrraavvééss   ddee  ccoorrrreeiioo  eelleettrróónniiccoo  

  

 
Anos / 

Quantidade (n.º)  

 

Descrição do serviço efectuado  2016   

Convites eletrónicos  10   

Divulgação de eventos e outras atividades por correio eletrónico   ≈ 261   

Prestação de informações diversas  ≈ 432   

 

11 ..22 ..55   ––   AArrqquuiivvoo  ffoottooggrrááffiiccoo  
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Anos / 

Quantidade (n.º)  

 

Descrição do serviço efetuado 2016   

Arquivo fotográfico de eventos e outras atividades de interesse  436   

 

11 ..22 ..66   --  TTrraattaammeennttoo  ddee  ss uuggeess ttõõeess   ee  rreeccllaammaaççõõeess  

  

  

 
Anos / 

Quantidade (n.º)  

 

Descrição do serviço efectuado  2016   

Sugestões e reclamações tratadas  147   

  

  

11 ..22 ..77   --  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddee  eevveennttooss   ee  ccooooppeerraaççããoo  iinnss ttii ttuucciioonnaall  eemm  ffeeiirraass  ee  oouuttrrooss  eevveennttooss   ee  

oouuttrraass   aattiivviiddaaddeess  

  

 

Descrição do serviço efectuado  Entidade/s promotora/s Data 

   

Orçamento Participativo Município de Mirandela 2016 

Inauguração da EsACT EsACT/IPB e Município de Mirandela 28/01/2016 

Comemoração do 66º Aniversário da Esquadra da PSP em PSP e Município de Mirandela 29/01/2016 
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Descrição do serviço efectuado  Entidade/s promotora/s Data 

Mirandela 

Feira da Alheira de Mirandela – Alfândega do Porto 
Associação MIRCOM e Município de 

Mirandela 
29,30 e 31/01/2016 

Feira da Alheira de Mirandela – Parque do Império 
Associação MIRCOM e Município de 

Mirandela 
04, 05 e 06/03/2016 

Somos Portugal - TVI Município de Mirandela 06/03/2016 

Páscoa Comercial MIRCOM e Município de Mirandela 19 a 26/03/2016 

Programa Grandes Manhãs – Porto Canal Porto Canal e Município de Mirandela 01/04/2016 

Comemoração do 25 de Abril Município de Mirandela 25/04/2016 

Comemoração do Dia da Cidade Município de Mirandela 25/05/2016 

Homenagem a João Sobrinho Teixeira Município de Mirandela  25/05/2016 

V Semana da Juventude e Desporto de Mirandela Município de Mirandela 28/05 a 07/06/2016 

Inauguração do Posto Territorial da GNR de Torre de Dona 

Chama 
GNR e Município de Mirandela 26/06/2016 

Campeonato Europeu de Motonáutica FPM – UPD e Município de Mirandela 22, 23 e 24/07/2016 

Gala do Desporto de Mirandela Município de Mirandela 27/07/2016 

Preparação Orçamento Participativo 2017 Município de Mirandela 2016 

Campanha Onda Rosa Município de Mirandela 15/10/2016 

Halloween no Palácio dos Távoras Município de Mirandela  31/10/2016 

Campanhas EU RESPEITO A MINHA CIDADE Município de Mirandela  2016 

Assinatura de protocolo de cooperação IPB, Porto Canal e Município de Mirandela 24/11/2016 

Natal em Mirandela Município de Mirandela 01 a 30/12/2016 

Comemoração dos 40 Anos do Poder Local Democrático Município de Mirandela 12/12/2016 

Natal Comercial MIRCOM e Município de Mirandela 17 a 23/12/2016 

 

11 ..22 ..88   --  OOuuttrraass   ttaarreeffaass   ee  aattrriibbuuiiççõõeess  

 
Anos / 

Quantidade (n.º)  

 

Descrição do serviço efectuado  2016   

Conceção gráfica de material promocional do Município   ≈ 200   

Atualização da lista de contactos  24   

Cooperação na elaboração e divulgação dos inquéritos de satisfação aos munícipes e trabalhadores do 

Município  
2  

 

N.C. – Não contab ilizado  

  

AANNEEXXOO  22::  RReellaattóórriioo  AAnnuuaall   ddee  OOccoorrrrêênncciiaass   22001166  

  

11 ..33   --  SS eerrvviiççoo  MMuunniicciippaall   ddee  PPrrootteeççããoo  CCiivvii ll  
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O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Mirandela foi formado em Maio de 2004, 

desde então tem vindo a desenvolver várias atividades de acordo com a Lei de Bases da 

Proteção Civil e legislação aplicada. O SMPC acolhe o Gabinete Técnico Florestal (GTF). 

 

 

 

Atualmente o SMPC conta com um responsável (vereador da proteção civil), uma técnica 

superior na área florestal e cinco assistentes operacionais.  

 

11 ..33 ..11   ––   PPllaanneeaammeennttoo  ddee  eemmeerrggêênncciiaa  

 Monitorização de caudal - ponte açude 

 Prestação de apoio a munícipes afetados pelo aumento de caudal do rio Tua 

 Apoio na elaboração de uma ação de sensibilização sobre planeamento de emergência - 

Escola Secundária de Mirandela 

 Comemoração do Dia da Proteção Civil - Proteção Civil vai à Escola  

 

 Organização de Ação de Sensibilização - exposição de viaturas dos agentes de PC na 

Escola Luciano Cordeiro 

 Ação de sensibilização com o CDOS - escolas e empresa SEVESO 
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 Organização de simulacro no Rio Tua 

 Organização de simulacro no Aeródromo Municipal - ANAC 

 Participação em simulacro da PT – observadores 

 Atualização do Plano de Emergência do Aeródromo Municipal 

 Análise de risco em Rego de Vide – PSA 

 Elaboração de Plano de Comunicação e Resposta a Emergência - PSA de Rego de Vide 

 Notificações no âmbito da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro – Lei de Bases da Proteção 

Civil, enviadas 64 notificações, com uma taxa de sucesso de, aproximadamente, 98% 

 Notificações no âmbito do RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 

enviadas 36 notificações, com uma taxa de sucesso de, aproximadamente, 92%   

 Sinalização de seis edificações em risco de queda – Contins, Frechas, Mascarenhas, 

Sucçães, Torre de Dona Chama e Vale de Juncal  

 Sinalização e vedação de queda de muro na superfície comercial LIDL 

 Sinalização de movimento de vertente na CM 1076 – Pai Torto 

 Acompanhamento de ocorrência de incêndio industrial – AIN, Cachão  

 Sinalização de moradias devolutas em: S. Salvador, S. Pedro Velho, T. D. Chama, 

Mirandela 

 Sinalização de desmoronamento de muro na Rua da Boavista - Mirandela 

 Organização de legislação no âmbito de proteção civil para apoios financeiros 

 Divulgação das atividades da Proteção Civil na Newsletter 

 Preenchimento de inquérito on-line “Alterações Climáticas e Proteção Civil” 

 

11 ..33 ..22   ––   GGaabbiinneettee  TTééccnniiccoo  FFlloorreess ttaall  

 Alterações ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e 

atualização do Plano Operacional Municipal (POM) 2016 

 Implementação de projeto "Floresta Comum" 

 Organização de atividades de silvicultura preventiva 
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 Acompanhamento de projeto EDP - reflorestação no perímetro florestal de Santa Comba 

 Divulgação das atividades do Dia Mundial da Floresta/Dia da Árvore e Dia das Espécies 

Autóctones  

 

 Divulgação de notificação de obrigatoriedade de abate e remoção de exemplares de 

pinheiro e outras resinosas hospedeiras do NMP 

 Visita à área para o "Projeto Florestal de Compensação"- Agência de Desenvolvimento 

Regional do Vale do Tua – Serra de Santa Comba 

 Levantamento de necessidade de silvicultura preventiva na RVF na Freguesia de Cedães 

 Notificações no âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009 – Limpeza de Propriedades, enviadas 40 notificações, com uma 

taxa de sucesso de, aproximadamente, 95%  

 Organização de legislação no âmbito flores tal para apoios financeiros 

 Elaboração de poster PNDFCI - Jornadas 

 Requerimento sobre poda/abate de sobreiros  – ICNF 

 Esclarecimentos sobre corte de espécies ribeirinhas , Período Crítico e queima de sobrantes 

 Emissão de sete pareceres para autorização prévia de lançamento de fogo-de-artifício 
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 Atualização, aprovação pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

colocação na plataforma digital (iPLAN) do POM 2016 

 Preenchimento de tabela com dados para o Plano Operacional Distrital (POD) 

 Introdução de dados na plataforma digital SGIF - FGC e sensibilização 

 Divulgação para as JF, párocos, PSP, Newsletter do município e rádio local de portaria 

que definiu o Período Crítico e informação sobre restrições em vigor neste período  

 Preenchimento do observatório trimestral do Gabinete Técnico Florestal (GTF) - ICNF 

 Preparação de dados para elaboração de cartografia de risco - AMTQT  

 Realização de ações de silvicultura preventiva, com trator e moto-manual, nos percursos 

pedestres de: Vila Verdinho, Mirandela/Frechas, Mirandela/Vale de Lobo, Três Rios e 

Suçães   

 Realização de ações de silvicultura preventiva, com trator e moto-manual, em: Suçães, 

Passos, Lamas de Orelhão, Cobro, Abreiro, União das Freguesias de Avidagos, Navalho e 

Pereira, Linha do Metro de Mirandela, EM 560, EM 561, CM 1075, CM 1087, Mirandela, 

Aeródromo Municipal de Mirandela, Carvalhais, campo de tiro do CCPM – Mirandela, 

Estrada da Maravilha/Chelas, Estrada de S. João/Vale de Madeiro, M 572, M 15, praia 

fluvial de Frechas, CM 1081, caminho rural Valbom dos Figos/Sª do Viso/Vale de 

Pereiro, CM 1089, EM 582, parque de campismo, Navalho, União de Freguesias de 

Barcel, Marmelos e Valverde, Eixos, escolas primárias de Soutilha e Aguieiras, zona 

industrial de Mirandela, Pousadas, Vale de Asnes, Mascarenhas, União de Freguesias de 

Freixeda e Vila Verde 

 Abate/poda de árvores – Valbom dos Figos, Mirandela, Romeu, Vimieiro, EM 15-4, EM 

206-1, Cachão e Carvalhais 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 35  de 335  

 

 

 Acompanhamento de ocorrências de incêndio florestal em: Zona Industrial - Mirandela, 

Pousadas e Cedães 

 

A silvicultura preventiva/gestão de combustíveis, em 2016, correspondeu a 150,60ha e este 

valor pode ser comparado com os valores relativos às FGC dos quatro anos anteriores. 

  
Descrição do serviço efetuado  

Anos 
Silvicultura preventiva 

FGC (ha)  

2012 153,92 

2013 92,39 

2014 90,99 

2015 224,47 

2016 150,60 

Total 712,37 

 

No quinquénio 2012-2016 foram executadas FGC num total de 712,37 ha. 

 

11 ..33 ..33   ––   PPrroojjeettooss  

 Análise de projetos nas áreas de Proteção Civil/Riscos e Floresta 

 Candidatura ao projeto Floresta Comum (protocolo entre ICNF, ANMP e Quercus) 

 Candidatura ao Fundo Florestal Permanente (FFP) - apoio ao funcionamento do GTF 

2016 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 36  de 335  

 

 Candidatura F160517165955_1º Aviso_POSEUR-10-2016-51_VOPS 

11 ..33 ..44   ––   EEccoogguuiiaa  

Preparação de atividades para comemoração dos dias: 

 1 de março – Dia Internacional da Proteção Civil  

 

 21 de março – Dia da Árvore e Dia Mundial da Floresta 

 23 de novembro – Dia das Espécies Autóctones 

 

11 ..33 ..55   ––   OOuuttrraass   aattiivviiddaaddeess  

 Apoio ao Aeródromo Municipal de Mirandela - seguro de responsabilidade civil, 

logística, auditorias 

 

 Reuniões com o CCM e grupo técnico do CCM  

 Abertura do posto de turismo de Mirandela (desde as 6 horas, às 5feiras, domingos e 

feriados durante a época de caça) 

 Divulgação de Edital com passagem de espécies migratórias  - ZC (ICNF) 

 Análise de processos de renovação da gestão de ZCM - CCM 

 Esclarecimento de âmbito cinegético 
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 Elaboração de artigos para a Newsletter CM  

 Apoio logístico a diversos eventos 

 Manuseamento de caudal para possibilitar reparação de repuxo no rio Tua 

 Elaboração de objetivos do SMPC  

 Envio de indicadores – qualidade 

 Auditoria interna/externa – Qualidade 

 Medicina no trabalho 

 Mapa de Gestão de Atividades e Eventos - Ano de 2016 

 Apoio Parque de Campismo 

 Elaboração de PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS URBANOS 

 Reparação de abrigo rodoviário em Valbom dos Figos 

 Sensibilização para necessidade de limpeza das linhas de água: Ribeira do Mourel e 

ribeira de Carvalhais 

 Remoção de escombros da Rua Clemente Meneres 

 Registo e sinalização de tampas de saneamento partidas nas Ruas Abade Baçal e Cidade 

de Orthez - Mrandela 

 Registo e sinalização de grelhas de saneamento furtadas na Urbanização S. Sebastião 

 Acompanhamento de situações de deslocação de equídeos no Bairro Retiro da Princesa e 

na Urbanização das Telheiras 

 Resgate de canídeo no Rio Tua 

 Acompanhamento de busca de desaparecido no Rio Tua 

 

11 ..33 ..66   ––   PPaarrttiicciippaaççããoo  eemm  eevveennttooss   

 Reunião Sig área temática – GTF 

 Reunião com ACM - protocolo de colaboração 

 Reunião Resíduos do Nordeste - programação de atividades Dia da Árvore e Dia Mundial 

da Floresta 

 Reunião 2.º CODIS – organização de simulacros 

 Reunião - gestão da qualidade 
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 Reunião ICNF - obrigatoriedade de abate e remoção de exemplares de pinheiro e outras 

resinosas hospedeiras do NMP - Quinta de Valongo 

 Reunião AHFT - medidas compensatórias - plano de redução do risco de incêndio, EDP 

 Reunião CMDF - aprovação POM 2016 

 Reunião da comissão PSA 

 Reunião CM Bgç - atuação SMPC em situações de imóveis devolutos 

 Reunião CDOS - atuação SMPC em situações de imóveis  devolutos 

 Reunião ICNF - Rede Primária (delimitação) 

 Reunião apresentação POD - ICNF – Bragança 

 Reunião AMTQT - normas de edificação PMDFCI 

 Reunião CMDF - PMDFCI 

 Formação Aplicação Medidata 

 Formação InfraControl – Mirandela Atenta 

  

11 ..44   --  SS eerrvviiççoo  ddee  VVeetteerriinnáárriiaa  

O serviço de Veterinária desenvolveu esforços em várias vertentes relacionadas com a 

salubridade e higiene pública.  

11 ..44 ..11   --  RReeccuurrss ooss   HHuummaannooss   AAffeettooss     

Cargo/Categoria 

1 Diretor de Departamento  

2 Técnicos Superiores 

11 ..44 ..22   --  CCoonnttrroolloo  ddee  pprraaggaass  

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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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: 

 1.ª - intervenção: 

a) O serviço iniciou-se dia 11 de maio e terminou dia 15 de maio. 

b) Foram abertas 3450 tampas de saneamento. 

 2.ª - Intervenção: 

a) O serviço iniciou-se dia 25 de julho e terminou dia 29 de julho. 

b) Foram abertas 2958 tampas de saneamento. 

 

Intervenção calendarizada da desbaratização da Piscina Municipal: 

 No dia 28 de agosto foi efetuada a desbaratização anual na piscina municipal, através 

da aplicação de produtos nas 15 tampas de saneamento identificadas. Os métodos 

utilizados foram: 

 Pulverização de baixo volume 

 Aplicação de gel 

 

 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 40  de 335  

 

Intervenções pontuais: 

 Desratização do aeródromo  

 Desratização do aprovisionamento da Câmara 

 Desinsetização (eliminação de formigas) da escola do Pinheiro 

 Desbaratização do saneamento de Frechas 

 Desbaratização do saneamento de Torre de Dona Chama 

 Desinsetização (eliminação de formigas) do Inatel 

 Desinsetização do infantário do Mercado 

 Desbaratização de Franco 

 Desratização de Cachão 

 Desinsetização (eliminação de carraças) de Fradizela 

 Desinsetização (eliminação de carraças) de Caravelas 

 Desinsetização (eliminação de formigas) do Parque de Campismo 

 Desinsetização (eliminação de pulgas) de Paradela 

 Desinsetização (eliminação de pulgas) de Mascarenhas 

 Desinsetização (eliminação de formigas) da Av. Nossa Senhora do Amparo 

 Desinsetização (eliminação de formigas) da Ecoteca 

 Desbaratização de Frechas 

 Desbaratização de Torre Dona Chama 

 Desratização da Escola primária Carvalhais 

 Desbaratização da piscina municipal e Inatel 

 Desbaratização de Carvalhais e Vila Nova 

 Desbaratização da escola do Fomento 

 Pulverização das ruas do Tuasol e bairro das Heras 

 Desratização da Piscina Municipal  

 Controlo de Morcegos no Museu Armindo Teixeira Lopes  

 Desbaratização e desratização da cantina da residência de estudantes  

 Desbaratização e desratização da cantina da escola de Carvalhais  

11 ..44 ..33   --  CCaappttuurraa  ddee  aanniimmaaiiss   eerrrraanntteess  
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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, 

gatídeos e equídeos), por solicitação dos proprietários. Foram recolhidos 195 animais, sendo 

136 capturados e 59 entregues pelo proprietário. Os animais capturados foram transportados 

para o canil intermunicipal, onde ficaram alojados pelo prazo estipulado por lei. 

 

11 ..44 ..44   --  SS eeqquueess ttrrooss   pprreevveennttiivvooss   

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. Foi 

efetuado um sequestro preventivo, resultante da mordedura de canídeos. 

11 ..44 ..55   --  RReeccoollhhaa  ddee  ccaaddáávveerreess   ddee  aanniimmaaiiss  

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 
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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 97 

cadáveres de pequenos animais, e foram entregues ao SIRCA 1 cadáver de um equídeo. 

 

 

11 ..44 ..66   --  MMeeddiiddaass   ddee  pprrooffii llaaxxiiaa  mmééddiiccaa  

Realizou-se a vacinação anti-rábica e a introdução de microchips no concelho de Mirandela, 

tendo decorrido de 16 de junho a 10 julho. Foram vacinados 300 canídeos e colocados 153 

microchips. 

11 ..44 ..77   --  IInnttrroodduuççããoo  ddooss   ddaaddooss   ddoo  SS IICCAAFFEE  

Todos os 153 microchips colocados, foram introduzidos  na base de dados do SICAFE. 

11 ..44 ..88   --  DDiirreeççããoo  ee  ccoooorrddeennaaççããoo  ttééccnniiccaa  ddoo  ccaannii ll   iinntteerrmmuunniicciippaall   ddaa  tteerrrraa  qquueennttee  

A direção e coordenação técnica do canil intermunicipal da terra quente decorreram de 1 de 

maio a 30 de junho. Foi também feita uma visita uma vez por mês. 

11 ..44 ..99   --  AAppooiioo  ttééccnniiccoo  àà  AAssss oocciiaaççããoo  MMiirraannddeelleennss ee  ddee  PPrrootteeççããoo  AAnniimmaall   ((AAMMPPAA))  
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Uma vez por mês, o serviço deslocou-se à AMPA, para apoio técnico no que concerne à 

saúde dos animais aí existente.  

11 ..44 ..1100   --  VViiss ttoorriiaass   ddee  ss aalluubbrriiddaaddee//ss aaúúddee  ppúúbbll iiccaa  

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 duas vistorias. 

11 ..44 ..1111   --  VViiss ttoorriiaass   hhiigg iioo--ss aannii ttáárriiaass   aa  ttaallhhooss   ee  ppeeiixxaarriiaass  

Durante o ano de 2016, foram realizadas vistorias higio-sanitárias semanais, a talhos e 

peixarias, perfazendo um total de 548 vistorias. Para além do referido foi efetuada uma 

auditoria a cada estabelecimento. 

11 ..44 ..1122   --  VViiss ttoorriiaass   aa  ccaannttiinnaass   eess ccoollaarreess  

No ano de 2016, uma vez por mês foram vistoriadas as cantinas da residência de estudantes e 

da EB1/JI de Carvalhais. As vistorias consistem na verificação da correta implementação do 

HACCP. Foram efetuadas vistorias mensais a ambas as cantinas, num total de 24 vistorias. 

11 ..44 ..1133   --  AAppooiioo  ttééccnniiccoo  àà  AANNCCRRAASS  

Durante o ano de 2016, deu-se continuidade ao apoio técnico à ANCRAS: 

 Nº de animais: 13235 

 Nº de animais intervencionados: 18107 

 Nº de visitas: 116 

 Nº de explorações visitadas: 178 

 Bem esta animal: 42 

 Ecografias: 0 

11 ..44 ..1144   --  IInnss ppeeççããoo  SS aannii ttáárriiaa  nnoo  MMaattaaddoouurroo  IInn dduuss ttrriiaall   ddoo  CCaacchhããoo  

Iniciou-se a inspeção sanitária no MIC, desde dia 17 de outubro. Os abates são segunda feira, 

terça feira e quarta feira. 
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Aprov. Rejeit. Aprov Rejeit Aprov. Rejeit. Aprov. Rejeit. Aprov. Rejeit. Aprov. Rejeit. Aprov. Rejeit. Triqu. Aprov. Rejeit.

12-Out 7:30 17:00 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 * 54 0 31 3

17-Out 7:50 17:45 80 0 1 0 0 0 83 0 12 0 36 0 0 0 * 0 0 0 0

18-Out 7:50 12:30 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 22 0 0 0

19-Out 7:50 15:45 16 0 1 0 0 0 10 0 5 0 6 0 30 0 N 20 0 12 0

24-Out 7:50 18:00 93 0 3 0 0 0 45 1 0 0 6 0 0 0 * 9 0 0 0

25-Out 7:50 12:05 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0

26-Out 7:50 12:30 28 0 1 0 0 0 6 0 0 0 6 1 0 0 * 26 0 4 0

31-Out 6:50 18:30 91 0 0 0 0 0 166 1 0 0 25 0 0 0 * 15 0 0 0

02-Nov 7:50 12:45 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 47 0 0 0

07-Nov 6:50 18:05 87 1 3 0 0 0 141 0 2 0 7 0 0 0 * 11 0 0 0

08-Nov 7:50 10:35 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0

09-Nov 7:50 17:05 21 0 1 0 0 0 6 0 0 0 21 0 48 0 N 48 0 3 0

14-Nov 6:50 16:00 92 0 1 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0

15-Nov 7:50 10:30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 8 0 0 0

16-Nov 7:50 11:45 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 * 40 0 1 0

21-Nov 6:50 16:50 78 0 4 0 5 0 65 1 0 0 6 0 0 0 * 0 0 0 0

22-Dez 7:50 11:45 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 20 0 0 0

23-Nov 7:50 15:30 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 49 0 N 37 0 9 0

28-Nov 6:50 15:30 94 0 2 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0

29-Nov 7:50 11:45 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0

30-Nov 7:50 11:40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 * 0 0 17 3

05-Dez 6:50 17:00 94 0 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 * 11 0 0 0

06-Dez 7:50 11:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 12 0 0 0

07-Dez 7:50 17:00 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 49 0 N 30 0 0 0

12-Dez 6:50 19:00 98 0 3 0 0 0 138 0 94 1 0 0 0 0 * 30 0 0 0

13-Dez 7:50 12:20 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0

14-Dez 7:50 17:30 24 0 1 0 0 0 43 0 0 0 23 0 25 0 N 21 0 95 0

16-Dez 6:50 20:30 0 0 0 0 10 0 1152 1 5 0 163 1 0 0 * 0 0 0 0

19-Dez 6:50 19:15 111 0 2 0 0 0 203 0 0 0 51 0 0 0 * 0 0 0 0

20-Dez 7:50 18:15 16 0 1 0 0 0 446 0 0 0 0 0 0 0 * 27 0 0 0

21-Dez 7:50 19:30 30 0 1 0 0 0 588 2 0 0 51 0 0 0 * 34 0 0 0

27-Dez 6:50 17:30 91 0 3 0 0 0 237 1 0 0 40 0 0 0 * 40 0 0 0

28-Dez 7:50 11:45 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0

CAPRINOS

Cabritos

SANITÁRIAS

DATA
ADULTOS LEITÕES

SUÍNOS 

Menos 24 meses Mais 24 meses

BOVINOS

OVINOS CAPRINOS

ABATE NORMAL

Adultos Cordeiros

OVINOS

Adultos

Hora de 

Entrada

Hora de 

Saída

 

 

 

11 ..44 ..1155   --  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddee  aattiivvii ddaaddeess   ddee  ss eennssiibbii lliizzaaççããoo  

 SEMANA DA SAÙDE – 5 a 9 de abril 

Porque o bem-estar, traduzido em saúde física e mental, é fundamental para a qualidade de 

vida das pessoas de todas as idades, sexos e classes sociais, Mirandela dedicou-se mais uma 

vez uma semana à saúde. 

A Semana da Saúde é uma iniciativa da Câmara Municipal de Mirandela e conta com a 

colaboração de um vasto leque de empresas e instituições ligadas à área da saúde e bem-estar 
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do concelho de Mirandela que mais uma vez demonstram a sua dinâmica aderindo em massa 

a esta ação. 

De 5 a 9 de abril decorreram atividades desportivas, palestras, workshops e a Feira da Saúde 

com rastreios gratuitos de oftalmologia de crianças e adultos, glicemia capilar, tensão arterial, 

nutrição, colesterol, psicologia/demência, ansiedade, depressão, medicinas alternativas e 

massagens. 

Tal como tem acontecido nas edições anteriores, no final dessa semana, no dia 9 de abril, às 

16h, houve uma caminhada e um passeio de bicicleta solidário, cujo principal ob jetivo foi o 

de angariar bens alimentares que foram entregues a uma instituição de solidariedade social. 
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 SEMANA DO  ANIMAL – 3 a 11 de outubro 

A Câmara Municipal de Mirandela assinalou a Semana do Animal, entre os dias 3 e 11 de 

outubro, com um conjunto de ações lúdicas, informativas e de sensibilização junto do público 

mais jovem. 

Todas as atividades foram entusiasticamente acolhidas por toda a comunidade escolar 

representada pelo Agrupamento de Escolas de Mirandela, com particular destaque para as 

crianças que têm uma apetência e natural por animais. 

Para o sucesso da Semana do Animal foi determinante o envolvimento de várias outras 

entidades que também prontamente corresponderam ao desafio lançado pela autarquia. A 

Escola Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Carvalhais proporcionou uma visita guiada 

ao seu picadeiro; o Comando Territorial de Bragança da GNR realizou uma demonstração da 

Escola de Trânsito, da equipa cinotécnica e de cavalos na Zona Verde; a ANCRAS - 

Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana levou cabras e Cães de Gado 

Transmontano aos Jardins de Infância; alguns cães do Canil Intermunicipal da Terra Quente 

Transmontana foram às escolas do 1º CEB, tendo resultado numa adoção para grande alegria 

de todos; os burros da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino foram também 

aos Jardins de Infância e a PSP fechou a Semana do Animal com uma demonstração do seu 

Grupo Operacional Cinotécnico na Escola Luciano Cordeiro. 
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Ao longo da semana as adoções no Canil Intermunicipal da Terra Quente Transmontana 

foram gratuitas e foram distribuídos panfletos sobre a importância da adoção e os cuidados a 

ter com os animais. 

 

  

  

  

22   --  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  GGEERRAALL  

SS oobbrree  aa  OOrrggâânniiccaa  ee  ooss   RReeccuurrss ooss   HHuummaannooss   

Continua a ter sentido a orgânica piramidal definida, em que o diretor do DCG funciona como 

interligação com o Executivo e como interligação entre divisões. Esta articulação tem 

facilitado o funcionamento de toda a orgânica e, através das reuniões de coordenação com o 

Sr. Presidente, atualizam-se assuntos e transmitem-se orientações. 

As quatro divisões, após o ajustamento funcional, estão agora com hierarquias intermédias de 

apoio. Só em 2016 se consolidou a estrutura orgânica que havia sido concebida. Neste ano, 

confirmaram-se as unidades orgânicas de 3.º grau e preencheram-se os respetivos lugares de 

chefia. 
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Sem dúvida que, alguns chefes de divisão, estavam a ter dificuldade em assegurar o 

acompanhamento dos vários serviços e, os responsáveis das unidades orgânicas de 3º grau, 

procuram constituir apoios indispensáveis para o bom funcionamento das divisões. 

Esta solução – que poderia ser outra – em muitos dos casos consolida uma prática de 

responsabilidade que já vinha acontecendo, sem que isso traduzisse uma proporcional 

compensação remuneratória. Não se pode ponderar esta matéria, pelo aumento de custo da 

Câmara ou pelo ganho individual de cada um dos que assumiram formalmente essas 

responsabilidades. Sem prescindir desse ponto de vista, deve valorizar-se o resultado de maior 

eficácia dos serviços que se pretende. 

Ainda assim, justifica-se aqui referir que os recursos humanos da Câmara – em especial da 

área operacional - têm vindo a diminuir e a envelhecer, sem que se inverta de forma 

determinada este sentido. 

No último ano, diminuiu em sete o número de funcionários. 

Mas vale a pena resumir aqui o balanço de quatro anos de exercício apoiado no Plano de 

Saneamento Financeiro e sublinhar o que foi o contributo dos funcionários para o resultado. 

Em quatro anos reduziram 97 efetivos aos recursos humanos, o que representa cerca de 25% 

da disponibilidade de 2012. O PSF consignava que, por cada três saídas entraria um 

trabalhador, mas nestes quatro anos não se registou nenhuma entrada de profissionais. 

A diminuição da despesa e a obtenção da receita produziram valores significativos, no que 

fica enaltecido o trabalho dos funcionários. 

A despesa acumulada foi reduzida, em quatro anos, em 4.653.108,10 €. O contributo que se 

deve expressamente aos funcionários traduziu-se em 1.660.421,70€. Este valor representa 

36% do valor global da diminuição da despesa e é justo conceder este reconhecimento e 

mérito aos funcionários municipais. 

Também a receita melhorou – no que foram relevantes as decisões relativas aos aumentos de 

taxas de resíduos e de saneamento – mas contou com o contributo de todos os profissionais 

para o bom resultado alcançado. 
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Isto é, a Câmara regista um efetivo de profissionais de grande mérito, que fica demonstrado 

por valores da atividade orçamental e financeira. 

Na componente de recursos humanos é indispensável investir em formação. O ano de 2016 

continuou a não verificar níveis equitativos de formação nem níveis abrangentes que 

envolvam, de forma sustentada, todos os funcionários numa atualização consequente da 

formação necessária ao desempenho, sendo desejável que em 2017 se inverta esta carência. 

SS oobbrree  ooss   RReeccuurrss ooss   FFííss iiccooss  

Em 2016 adquiriram-se quatro viaturas ligeiras. O Plano de Saneamento Financeiro 

considerava necessária a renovação da frota – viaturas e máquinas – mas nestes quatro anos, 

por força das dificuldades financeiras, nem sempre tem sido possível tal propósito. Ainda 

assim, para além das quatro viaturas referidas, foi lançado o concurso para aquisição de uma 

máquina varredora (entretanto já adquirida em 2017) e foram lançados outros concursos para 

aquisição de outros equipamentos, que se tornam indispensáveis à renovação da 

operacionalidade dos serviços. 

Na componente de imóveis a Câmara realizou um relevante investimento ao adquirir o 

edifício do PIAGET, destinando-o à futura instalação e concentração dos serviços municipais. 

Sem dúvida que a agregação dos serviços aumenta a funcionalidade e a melhoria de condições 

de trabalho. 

É uma aquisição de grande relevo, que deve ser sublinhada como um contributo positivo para 

os munícipes mas também para os funcionários. 

SS oobbrree  aa  AAttiivviiddaaddee   

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Cumpriram-se todos os propósitos relativos ao SGQ e ficou garantida a continuidade da 

certificação de todos os serviços municipais. 

Sem dúvida que este processo continua a evidenciar enormes méritos, e isso fica demonstrado 

em cada reunião de revisão pela gestão. 
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Hoje, a qualidade é um propósito natural no serviço que se presta aos munícipes e há uma 

natural procura de que, ocorrendo um erro, se apurem as causas e se acautelem as condições, 

para que não se repita. 

O melhor planeamento e o contínuo aperfeiçoamento previsional têm ajudado a uma maior 

eficácia e interligação de todos os serviços. 

SERVIÇO DE VETERINÁRIA 

O desempenho do serviço de Veterinária cumpriu os desempenhos que estavam programados 

ao longo do ano de 2016 até Outubro, mês em que foi necessário dedicar o serviço dos 

Técnicos à inspeção sanitária do matadouro do Cachão. 

Em Outubro, a DGAV suspendeu o serviço de inspeção e, para evitar o encerramento do 

matadouro, o que seria grave para a região e em especial para Mirandela, a Câmara assumiu o 

serviço de inspeção, para o que dedicou, quase em exclusivo, os dois  Veterinários Municipais. 

Essa situação prejudicou algum apoio em outros assuntos, como sejam o combate aos animais 

errantes. 

Verifica-se em toda a cidade um acréscimo de animais errantes, especialmente de gatos, que 

urge controlar. Em 2017 vai promover-se um esforço de controlo com a apanha, esterilização 

e eventual recolocação no mesmo ambiente. 

AATTIIVVIIDDAADDEE  DDCCGG  

Ao longo de 2016, cumpriram-se as reuniões trimestrais com todas as divisões e serviços, de 

que resultaram os correspondentes relatórios. Estas reuniões continuam a evidenciar enorme 

relevância pela monitorização de inúmeros assuntos. 

O número de assuntos é significativo com 1ª – 120; 2ª – 122; 3ª – 112; 4ª – 135, cujos 

desenvolvimentos são aferidos em cada reunião. 

Nestas reuniões, ocorre também a monitorização dos diferentes assuntos que são transmitidos 

e difundidos com origem nas reuniões de coordenação com o Sr. Presidente. 
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A oportunidade das reuniões serve ainda para difundir orientações transversais e estabelecer 

regras de conduta em diversos assuntos, conciliando a intervenção entre serviços. 

Ao longo do ano, o diretor assegurou a transmissão de orientações relevantes para toda a 

estrutura municipal e assessorou a reunião de Câmara nos esclarecimentos justificados. Em 

relação a assuntos com relevância serão de enaltecer alguns com desenvolvimento em 2016: 

MUSEU DO AZEITE – TRIBUNAL – COMPORTO – Foi julgada a questão entre a Câmara 

e a COMPORTO referente à adjudicação da obra do Museu do Azeite. Neste julgamento 

tiveram intervenção técnicos do Município em defesa das causas e da razão municipal, ainda 

que contrapondo com visões, que nos pareceram indevidas, da outra parte. 

PEDU – O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano teve o seu desenvolvimento com a 

realização de projetos aí contemplados e com a apresentação de candidaturas. Com alguma 

surpresa – em relação ao PAMUS - nos vimos confrontados com a rejeição de candidatura, 

por razões que imaginávamos não se colocarem, mas que se reconhecem como rigoroso 

propósito de dedicar os valores elegíveis, exclusivamente aos modos suaves (ciclovia e 

passeios). Vai ser apresentada nova candidatura. 

MUSEU DO AZEITE – Não tem sido fácil prosseguir com a instalação e musealização do 

Museu. Em 2016 foi feita uma adjudicação para os conteúdos e meios de exposição 

audiovisuais, mas que tem de ser conjugada e conciliada com a apreciação da arquitetura 

(nem sempre fácil) e com a instalação do lagar, reconhecidamente difícil. Todo este 

enquadramento tem adiado a abertura formal do Museu. 

PROJETOS – Com maior relevância, foram elaborados 2 projetos – para além de outros de 

menor volume – com impacto na cidade. O projeto do acesso à A4 desde o Tanque, é uma 

obra com grande significado e relevância para a cidade e o projeto de toda a envolvente do 

Santuário de N. Srª do Amparo será marcante como valorização do património/turismo 

religioso que, para Mirandela, traduz a razão da Festa da Cidade. 

ÁGUA – O Serviço de Água continua a justificar toda a atenção para aumentar a satisfação 

dos munícipes em geral. Não se colocam questões de qualidade da água – que tem sido 

evidenciada no site da ERSAR – mas são inegáveis aspetos que justificam melhoria. No final 

de 2016 ocorreu um erro de procedimento que teve origem num propósito de melhorar 2 
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aspetos: um, o que se relaciona com os saldos de água paga por estimativa (“pendentes”) e, 

outro, que se relaciona com a fórmula de cálculo de redistribuição de consumos após as 

leituras. 

Aos Chefes de Divisão se deve o maior mérito pela coordenação dos respetivos serviços e 

espera-se ainda uma melhoria, agora, que se preencheram os lugares dos responsáveis pelas 

unidades orgânicas de 3º grau. 

Mantendo a monitorização do número de assuntos enviados – por OUTLOOK - em 2016 com 

retrospetiva nos anos anteriores temos que 

2011 – 1075; 2012 – 1309; 2013 – 1766; 2014 – 2656; 2015 – 2516; 2016 - 2375 

o que confirma o grande volume de assuntos tratados . 

 

Houve ainda trabalho de coordenação na elaboração do Relatório de acompanhamento e 

execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (AANNEEXXOO  66) 

 

 

EEmm  aapprreecciiaaççããoo  ggeerraall   ee  aanntteevvii ss ããoo  ffuuttuurraa  

Está previsto para 2017 um pequeno reforço de meios humanos. É um princípio de que deve 

ser cumprido e que deve ser continuado, na regeneração etária dos recursos humanos. 

Também está prevista a continuação de renovação de equipamentos. 

No ano de 2016 deu-se cumprimento aos propósitos municipais com os meios disponíveis, 

sem que tivesse ficado em causa qualquer resolução de um qualquer assunto. 

A agilidade nas respostas aos cidadãos tem de ser aumentada com garantia de, em tempo útil, 

corresponder ao que nos é pedido. Em especial, os aspetos que nos são transmitidos como 

contribuição de cidadania por parte dos munícipes, deve ter a diligência rápida para estimular 

todos a continuar a transmitir à Câmara o que consideram relevante. 

O Departamento com o relevante empenho de todos os funcionários, tem cumprido com os 

propósitos de bem servir os munícipes de acordo com as orientações do Executivo. 

22 ..11   --  EEqquuii ppaa  ddoo  SS iiss tteemmaa  ddee  GGeess ttããoo  ddaa  QQuuaall iiddaaddee  ––   RReeccuurrss ooss   HHuummaannooss   AAffeettooss 
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Em 2016 os recursos humanos afetos ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) mantiveram-

se: 

 Gestor da Qualidade 

 Dois técnicos superiores 

22 ..11 ..22   --  EEss ttrruuttuurraa  ddoo  SS uuppoorrttee  DDooccuummeennttaall   ddoo  SS GGQQ  

22 ..11 ..22 ..11   --  PPrroocceessss ooss  

A rede de processos do SGQ manteve-se com 22 processos, alterando apenas os responsáveis 

dos seguintes processos: 

 PO.07 – Urbanismo – Responsável: Luís Beleza 

 PS.08 – Contabilidade e Tesouraria – Responsável: Andreia Gomes 

Os novos responsáveis foram aprovados em reunião de revisão pela gestão realizada no dia 

25/02/2016 

22 ..11 ..22 ..22   --  PPrroocceeddiimmeennttooss// IInnss ttrruuççõõeess   ddee  TTrraabbaallhhoo 

O n.º de documentos do suporte documental tem-se mantido mais ou menos constante. 

Na tabela e no gráfico abaixo observa-se a evolução do n.º de procedimentos e instruções de 

trabalho nos anos 2014, 2015 e 2016. 

 

 Anos 

Processos 2014 2015 2016 

Processos de Gestão 21 18 19 

Processos Operacionais 100 99 99 

Processos de Suporte 43 42 42 

Total 164 159 160 

 

22 ..11 ..22 ..33   --  IImmpprreessss ooss  
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Na tabela e gráfico que se seguem evidencia-se a evolução do n.º de impressos nos anos 2014, 

2015 e 2016. 

 Anos 

Processos 2014 2015 2016 

Processos de Gestão 24 26 31 

Processos Operacionais 254 271 261 

Processos de Suporte 61 64 67 

Total 339 361 359 

 

 

22 ..11 ..33   --  IInnddiiccaaddoorreess  

O SGQ pressupõe aperfeiçoamento e melhoria contínua. Desta forma, em 2016 foram revistos 

os indicadores dos processos, nomeadamente, aqueles que foram alvo de observações no 

decurso de auditorias (internas e externas) ao SGQ.  

Embora iniciada em 2015 a análise, apenas, aos indicadores que apresentavam desvios 

relativamente à meta estabelecida, e efetuado o registo na ficha do indicador” 

(PG.02_PROC.09_IMP.02), só em 2016 é que este “diagnostico” foi alargado à totalidade dos 

indicadores do SGQ, e introduzido um campo para propostas de melhoria. 

De salientar que, em 2014 os indicadores do SGQ não estavam estruturados por objetivos e 

metas, sendo meramente indicativos. Assim sendo, a tabela que se segue faz o resumo do n.º 

de objetivos/indicadores e a comparação entre os anos 2015 e 2016 dos 3 grandes grupos de 

processos. 

 Anos 

Processos 2015 2016 

 n.º objeti vos n.º indicadores n.º objeti vos n.º indicadores 

Processos de Gestão 11 11 12 12 

Processos Operacionais 37 38 41 42 

Processos de Suporte 15 23 14 21 

Total 63 72 67 75 
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22 ..11 ..44   -- AAuuddii ttoorriiaass 

No ano de 2016 foi cumprido o programa de auditorias estabelecido no início do ano 

realizando-se, desta forma 1 auditoria interna, dividida em 2 fases, e 1 auditoria externa de 

acompanhamento. Na tabela seguinte apresenta-se um resumo das mesmas.  

 

 Auditorias 

Descrição Internas Externas 

Data 31/05/2016 20/10/2016 02,05/12/2016 

Duração 1 dia 1 dia 2 dias 

Tipo Interna Interna 
Auditoria de 

Acompanhamento 

Âmbito da Auditoria 

- Processos Operacionais: 

PO.01; PO.02; PO.03; PO.04 e PO.05  

Processos de Suporte:  

PS.01; PS.02; PS.03  

PS.04; PS.05; PS.06; PS.07 e 
PS.08  

- Processos de Gestão: 

PG.01 e PG.02 

-Processos Operacionais: 

PO.06; PO.07; PO.08;  

PO.09;  PO.10; PO.11 e PO.12  

Gestão Autárquica 

Não-conformidades (NC)  3 3 5 

Oportunidades de melhoria 
(OP) 

11 13 11 

 

Na tabela e gráfico abaixo faz-se a comparação das NC e OM registadas nas auditorias 

internas e externas nos anos 2014, 2015 e 2016 

 

1.ª Auditoria Interna 2.ª Auditoria Interna Auditoria externa  Total 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

NC 5 0 3 7 5 3 5 2 5 17 7 11 

OM 11 7 11 12 14 13 10 19 11 33 40 35 
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22 ..11 ..55   --  RReeggiiss ttoo  ddee  NNããoo  CCoonnffoorrmmiiddaaddeess   --  PPeeddiiddooss   ddee  AAççõõeess   CCoorrrreettiivvaass ,,  CCoorrrreeççããoo  ee  

PPrreevveennttiivvaass 

As não conformidades além de terem sido levantadas no decurso de audito rias internas e/ou 

externas, como consta do ponto anterior, também foram registadas pelos serviços, no decorrer 

da atividade diária e/ou com origem em reclamações dos munícipes. Desta forma a tabela e os 

gráficos que se seguem fazem o resumo, por trimestre, do total das NC registadas em 2014, 

2015 e 2016. 

De salientar, que no seguimento do relatório da auditoria externa de renovação realizada em 

2015 foi levantada uma PAC relativa à falta de registo/tratamento  no âmbito do Sistema de 

Gestão da Qualidade, de todas as não conformidades identificadas em sede de auditoria a 

processos relevantes para o Sistema. Desta forma, passaram a ser tratadas as NC resultantes 

de auditorias realizadas por entidades externas bem como as NC detetadas em “auditorias” 

internas realizadas pelos serviços. 

Assim, fizemos esta análise desde o ano 2015, acrescentando o item “relatórios de outras 

auditorias”. 
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22 ..11 ..66   --  IInnqquuéérrii ttooss   ddee  SS aattiiss ffaaççããoo  

No final do mês de Junho foi distribuído, a todos colaboradores do município, o inquérito de 

“Satisfação dos Colaboradores”. De igual forma foi colocado o “Inquérito às Necessidades e 

Satisfação dos Munícipes” nos seguintes locais de atendimento: Centro Cultural, GAM e 

Piscina Municipal. Após tratamento estatístico os resultados foram divulgados. 

  

2014 2015 2016 Total 

  

1.º T  2.º T  3.º T  4.ºT 1.º T  2.º T  3.º T  4.ºT 1.º T  2.º T  3.º T  4.ºT 2014 2015 2016 

Auditorias Internas 0 5 0 7 0 0 0 5 0 3 0 3 12 5 6 

Auditorias Externas 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 5 5 2 5 

Serviços Municipais 6 1 0 0 2 0 1 8 1 1 0 2 7 11 4 
Relatórios de outras 

auditorias 

--- ---- -----  ------  0 0 0 5 5 17 0 1 

0 5 23 

Total 6 6 0 12 2 0 1 20 6 21 0 11 24 23 38 
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22 ..11 ..66 ..11   --  RReess uull ttaaddooss   ddooss   iinnqquuéérrii ttooss   ddee  ss aattiiss ffaaççããoo  aaooss   ccoollaabboorraaddoorreess  

No ano 2016 o inquérito de satisfação aos colaboradores manteve-se igual alterando-se apenas 

o último grupo, este ano avaliando-se os serviços de informática. 

Os resultados obtidos encontram-se nas tabelas seguintes.  

  

Percentagens positivas de respostas quanto à satisfação dos colaboradores na CMM  

 

Anos 

Característica 2015 2016 

Satisfação co m a  situação profi  ssional 66,1% 64,6% 

Satisfação co m as condições de trabalho 69,6% 74,3% 

Satisfação na relação co m os superiores hierárquicos Em 2015 não foi medida 80,2% 

 

67,9% 71,6% 

 

Nível de Satisfação referente ao apoio preatado pelos Serviços de Informática  

Perguntas  
% Respostas 

Positivas 

% Respostas 

Negativas 

S/R 

Rapidez de resposta às solicitações enviadas via intranet eletrónico 81,0% 11,2% 7,8% 

Uso de linguagem clara e  simples nos esclarecimentos p restados 79,3% 14,7% 6,0% 

Disponibilidade para responder às perguntas 77,6% 15,5% 6,9% 

Competência e pro fissionalismo no atendimento 82,8% 11,2% 6,0% 

Facilidade de contato telefónico 82,8% 11,2% 6,0% 

SATISFAÇÃO GLOBAL 80,6% 6,6% 12,8% 

22 ..11 ..66 ..22   --  RReess uull ttaaddooss   ddooss   IInnqquuéérrii ttooss   ddee  ss aattiiss ffaaççããoo  aaooss   mmuunníícciippeess  

O inquérito às necessidades e satisfação dos munícipes manteve-se relativamente ao ano 

anterior. Na tabela e gráfico seguintes apresentam-se os resultados/comparação dos três 

últimos anos 

 
Comparação geral das percentagens positivas de respostas quanto à importância e satisfação no atendimento ao 

munícipe nos anos 2014/2015 e 2016 

 Anos 

 2014 2015 2016 

Importância 92,7% 97,2% 89,1% 

Satisfação  94,3% 92,8% 90,2% 
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33   --  DDIIVVIISS ÃÃOO  AADDMMIINNIISS TTRRAATTIIVVAA  EE  FFIINNAANNÇÇEEIIRRAA  

A Divisão de Administrativa e Financeira - DAF, coordenada por um Chefe de Divisão, 

superintendeu a Unidade Orgânica de 3.º Grau Administrativa e de Recursos Humanos e a 

Unidade Orgânica de 3.º Grau de Recursos Financeiros. 

A DAF foi responsável durante o ano de 2016 pela coordenação de toda a atividade municipal 

respeitante à gestão administrativa geral, dos recursos humanos e financeiros e, em especial, 

no que se refere a: 

- Secretariar as reuniões da Câmara Municipal e prestar apoio técnico e administrativo aos 

Órgãos da Autarquia, garantindo o encaminhamento das decisões e deliberações para os 

serviços responsáveis pela sua execução;  

- Assegurar a elaboração e organização dos documentos de Prestação de Contas 2016; 

- Preparar a informação financeira necessária à elaboração das Opções do Plano e Orçamento 

2017, bem como das revisões operadas ao Orçamento 2016;  

- Assegurar o cumprimento dos normativos legais e regulamentares relativos a operações 

contabilísticas e de gestão de recursos humanos;  

- Colaborar nos estudos e propostas para aprovação de regulamentos e de tabelas de preços e 

taxas;  

- Assegurar a atualização do inventário e do cadastro dos bens municipais, promovendo a 

inscrição nas matrizes prediais e na conservatória de todos os bens imobiliários. 

- Durante o ano 2016 e na qualidade de notário privativo do Município de Mirandela celebrou 

sete escrituras de compra e venda, com a inerente e prévia preparação de documentos 
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necessários, destacando-se a escritura de compra e venda do antigo campus 

universitário/edifício do Instituto Jean Piaget. 

33 ..11   --  UUnniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  AAddmmiinniiss ttrraattiivvaa  ee  ddee  RReeccuurrss ooss   HHuummaannooss  

A Unidade Orgânica Administrativa e de Recursos Humanos é dirigida por um dirigente 

intermédio de 3.º grau, competindo-lhe coadjuvar o Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, do qual se encontra hierarquicamente dependente, bem como a coordenação e 

gestão integrada dos serviços, nomeadamente ao nível administrativo, recursos humanos, 

expediente, arquivo e o devido apoio aos diversos órgãos municipais. 

Para a prossecução dos seus objetivos, esta Unidade Orgânica desenvolveu as suas atividades 

sob a seguinte estrutura: 

 Unidade Orgânica de 3.º Grau Administrativa e de Recursos Humanos 

o Subunidade Orgânica de Recursos Humanos 

o Subunidade Orgânica de Administração Geral e Arquivo 

 Setor de Apoio aos Órgãos Municipais 

Ao nível de recursos humanos, para além um dirigente intermédio de 3.º grau, a Unidade 

Orgânica Administrativa e de Recursos Humanos contou ainda com dois Técnicos 

Superiores, sete Assistentes Técnicos e seis Assistentes Operacionais, sendo que durante o 

ano, deixaram exercer funções por motivos de aposentação dois trabalhadores (um Assistente 

Técnico e um Assistente Operacional). 

33 ..11 ..11   --  SS uubbuunniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  ddee  RReeccuurrss ooss   HHuummaannooss  

Durante o ano de 2016, esta Subunidade Orgânica contou com um Técnico Superior, uma 

Coordenadora Técnica e um Assistente Técnico, tendo sido várias as atividades 

desenvolvidas 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 ; 

- Cumprimento pontual e integral, dos deveres de informação, dentro dos prazos legais, à 

Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), por suporte eletrónico SIIAL (Sistema 
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Integrado de Informação da Administração Local), nomeadamente, Despesas com pessoal e 

Pessoal ao Serviço; 

Mapa SIIAL - Pessoal ao Serviço - Saldo Inicial (2016) 

Dirigente 

Superior

Dirigente 

Intermédio

Técnico 

Superior

Assistente 

Técnico -

Total

Assistente 

Técnico - Dos 

quais afectos à 

área da 

educação

Assistente 

Operacional - 

Total

Assistente 

Operacional - 

Dos quais 

afectos à área 

da educação

Bombeiros 

Municipais
Informática

Polícia 

Municipal

Fiscais 

Municipais

Outros -

Total

Outros - Dos 

quais afectos à 

área da 

educação

Total afecto à 

área da 

educação

Total

Nomeação 0 0

CTFP tempo 

indeterminado
35 63 5 170 7 1 4 12 273

CTFP a termo 

resolutivo certo
0 0

CTFP a termo 

resolutivo incerto
0 0

Comissão de serviço 15 4 0 19

Outras situações 3 0 3

Total 0 15 35 63 5 170 7 0 1 0 4 7 0 12 295
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- Durante o ano de 2016 houve 8 Cessações de Relação Jurídica de Emprego Público, tendo-

se verificando uma nova entrada de um assistente operacional que terminou a Licença sem 

Remuneração. 
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1 1
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- No ano de 2016 podemos verificar que os custos com o pessoal continuam a diminuir, 

resultado do esforço que tem sido levado a cabo nos últimos anos por esta autarquia. 
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- Registo e tratamento dos dados da assiduidade dos trabalhadores do Município. 
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15
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É de salientar que o maior número de ausências é por “Doença” – consultas, atestados e 

internamentos. 

- Elaboração do Mapas de Férias e registo das alterações ao longo do ano; 

- Elaboração do Balanço Social com referência a 31 de Dezembro do ano anterior e envio 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 cons iderável 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 dezembro 2016) 
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H: 0 H: 10 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 2 H: 12

M: 0 M: 5 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 2 M: 7

T: 0 T: 15 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 4 T: 19

H: 0 H: 0 H: 13 H: 22 H: 116 H: 0 H: 0 H: 0 H: 3 H: 154

M: 0 M: 0 M: 22 M: 40 M: 55 M: 0 M: 1 M: 0 M: 1 M: 119

T: 0 T: 0 T: 35 T: 62 T: 171 T: 0 T: 1 T: 0 T: 4 T: 273

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0

H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 3 H: 3

M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0

T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 3 T: 3

H: 0 H: 10 H: 13 H: 22 H: 116 H: 0 H: 0 H: 0 H: 8 H: 169

M: 0 M: 5 M: 22 M: 40 M: 55 M: 0 M: 1 M: 0 M: 3 M: 126

T: 0 T: 15 T: 35 T: 62 T: 171 T: 0 T: 1 T: 0 T: 11 T: 295

Bombeiros Informática Polícia Municipal Outros Total
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Dirigente Superior

CTFP a termo 

resolutivo incerto

Dirigente Intermédio
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Carreiras Gerais - 
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- Foi assegurado todo o processo relativo ao Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho 

(SIADAP); 

- No âmbito da implementação do Serviço de Medicina no Trabalho foi assegurado todo o 

processo relativo à realização de exames de saúde, tendo em vista verificar a aptidão física e 

psíquica para o exercício da atividade dos trabalhadores da Câmara Municipal com idade 

igual ou superior a 50 anos; 

- Foram enviados através da plataforma à Caixa Geral de Aposentações e posteriormente 

enviados os documentos necessários para análise, cinco processos de aposentação, um por 

limite de idade e quatro solicitados pelos trabalhadores desta Câmara Municipal; 
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- Instrução dos processos de Acidentes em Serviço, sendo que durante o ano de 2016 foram 

instruídos 5 processos; 
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- Atualização permanente na 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 2ªas vias dos cartões dos titulares e descendentes; 

- Verificação dos documentos referentes à despesa com a saúde na ADSE e introdução na 

aplicação para posterior processamento no vencimento; 

- Verificação e análise dos documentos relativos às ajudas de custo e introdução na aplicação 

para processamento; 

- Verificação e análise dos documentos relativos às horas extraordinárias e introdução na 

aplicação para processamento; 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 66  de 335  

 

- 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; 

- Elaboração do Mapa de Despesas com o Pessoal por Classificação Económica a incluir no 

Orçamento 2016. 

- No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do Município de Mirandela, a Subunidade 

Orgânica de Recursos Humanos, procedeu à adaptação e melhoramento dos vários 

procedimentos; 

- Assegurou ainda o envio por e-mail dos recibos de vencimento e dos mapas de retenção na 

fonte, bem como dos mapas de assiduidade mensal aos responsáveis hierárquicos dos 

diferentes serviços para verificar a ass iduidade dos seus trabalhadores; 

- De salientar ainda que, nesta Subunidade Orgânica, 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 Quadro seguinte: 
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- No âmbito das formações Extra Plano em 2016 foram abrangidos 65 trabalhadores, os quais 

participaram nas seguintes ações: 

• Projeto de instalação de ITED, 80 horas; 

• Planeamento e desenvolvimento de projetos: Perspetivar o novo ciclo de fundos 

Europeus, 14 horas; 

• Métodos quantitativos usando STATA, 14 horas; 

• Seminário oportunidades para fileira dos frutos secos, 7 horas; 

• Seminário reabilitação fluvial, 7 horas; 

• Workshop elaboração de candidaturas ação-chave II, 7 horas; 

• O balcão do empreendedor e a plataforma SIR, 7 horas; 

• Seminário plano de segurança de água, 7 horas; 

• Financiamento, organização e montagem de candidaturas -PORTUGAL 2020, 25 horas; 

• Gestão de mobilidade, 42 horas; 

• Implementação de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho, 7 horas; 

• Projeto e instalação ITUR, 80 horas; 
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• Sistema de normalização contabilístico para as administrações públicas, 21 horas; 

• Competências dos Municípios em matéria de ruido, 7 horas; 

• O acesso aos documentos administrativos, 14 horas; 

• Classificação e qualificação do solo no âmbito do novo RJIGT, 14 horas; 

• Transição ISO 9001:2015, 16 horas; 

• Horários, banco de horas e adaptabilidade na administração pública, 7 horas; 

• IV seminário de intercâmbio de experiência no âmbito do desporto, 7 horas; 

• Sistema de informação para as Autarquias, 14 horas; 

• Workshop prevenção e controlo de Legionella, 7 horas; 

• Remoção de materiais contendo amianto, 7 horas; 

• Sessão de esclarecimento de atendimento e reclamações, 4 horas; 

• Fiscalização prévia de contratos e jurisprudência do tribunal de contas, 14 horas; 

• LCPA do orçamento de tesouraria ao apuramento dos fundos disponíveis, 7 horas; 

• Workshop temático- Regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, 7 horas; 

- Ao longo do ano de 2016, a Câmara Municipal de Mirandela acolheu ainda 23 estágios 

curriculares (num total de 4380 horas), resultado de três protocolos de cooperação assinados 

com instituições, nomeadamente, IPB/ESCAT, Agrupamento de Escolas de Mirandela e 

Instituto Jean Piaget, que contemplaram as mais diversas áreas: informática-sistemas, ciências 

informáticas, turismo de ar livre, administração pública, multimédia, gestão do ambiente e 

energias renováveis; 

Os Estagiários realizaram o seu plano curricular na Divisão Administrativa e Financeira , 

Divisão de Serviços Operativos, Divisão de Fomento Territorial e Divisão de Educação, 

Assuntos Sociais e Culturais; 

33 ..11 ..22   --  SS uubbuunniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  ddee  AAddmmiinniiss ttrraaççããoo  GGeerraall   ee  AArrqquuiivvoo 

A Subunidade Orgânica de Administração Geral e Arquivo, chefiada por uma Coordenadora 

Técnica, contou ainda em termos de recursos humanos, com duas Assistentes Técnicas e 

cinco Assistentes Operacionais, tendo-se verificado no decurso do ano a aposentação de uma 

Assistente Operacional 

Mantendo o cumprimento dos objetivos e prioridades do Executivo com o objetivo de servir 

melhor os munícipes, com a progressiva modernização da administração, toda a 
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documentação deu entrada e saída na autarquia pela aplicação informática de Atendimento 

que opera no SIGMA (Sistema Integrado de Gestão Municipal em Ambiente Windows). 

 

 

Com esta aplicação, a Subunidade Orgânica pode informar os munícipes em tempo real onde 

se encontra o seu ofício ou através do aviso de receção da carta, poder informar ou então 

reencaminhar para a subunidade orgânica de onde a carta foi enviada e depois devolvida pelos 

CTT. 
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No final do dia de expediente toda a correspondência é enviada nas respetivas pastas para 

despacho do Executivo e dos diversos Departamentos, Divisões ou Subunidades Orgânicas, 

com o máximo rigor na seleção dos documentos a enviar, tendo em atenção se necessitam de 

serem assinados e carimbados para posterior devolução como protocolos, contratos, 

confirmação de saldos ou cartões da ADSE para entrega aos funcionários ou seus 

descendentes, ofícios do IMTT-livretes, faturas, recibos. Com vista à desmaterialização dos 

processos o registo de faturas, também passou a ser efetuado através da aplicação informática. 
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Todas as Faturas e Recibos são encaminhadas para a Unidade Orgânica de Recursos 

Financeiros e Unidade Orgânica de Recursos Físicos. 

Toda a correspondência expedida é devidamente registada na aplicação dos CTT. 

 

Registou-se informaticamente toda a documentação recebida através dos CTT. Durante o ano 

de 2016 o total de correspondência recebida e expedida foi de 24.696.O total de e-mails 

recibos e tratados foram 10.600.  
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Nesta Subunidade Orgânica foi realizada a organização de todo o processo relativo à Eleição para a 

Presidência da República, realizadas no dia 24 de janeiro, sendo a Legislação aplicável: LEPR - 

Lei Eleitoral do Presidente da República - Decreto-Lei n.º 319-A/76, 3 maio e a LTC - Lei de 

Organização, Funcionamento e Processo no Tribunal Constitucional - Lei n.º 28/82, 15 novembro, 

tendo sido trocada toda a correspondência necessária entre a DGAI e a CNE a fim de darem e 

receberem instruções e envio de material eleitoral, para ser publicitado pelas respetivas Juntas de 

Freguesia e União de Freguesias, pois todos os procedimentos eleitorais obedecem a datas muito 

rigorosas.  

O Município cumpre rigorosamente os prazos estipulados do Mapa Calendário das Operações 

Eleitorais Eleição do Presidente da República enviado pela Comissão Nacional de Eleições, de 

modo a que os ofícios, Alvarás, Editais, Certidões e demais documentação enviada pela DGAI ou 

CNE sejam remetidas para as Juntas de Freguesia e União de Freguesias, a fim de ser afixados nas 

respetivas Juntas, ou enviados os ofícios juntamente com o Alvará de nomeação aos membros das 

mesas dentro dos respetivos prazos. 

Terminado o prazo do envio de Editais de informação aos eleitores começa a organização de todo o 

processo para ser enviado para as 69 assembleias ou seções de voto que é entregue dois dias antes 

do dia da eleição ao Presidente de Mesa que inclui boletins de voto, editais diversos, certidões, 

cadernos de recenseamento em duplicado, e um por ordem alfabética, manuais para os membros da 

mesa, cadernos de protesto, esferográficas, fita-cola, lacre, e todo o material que a DGAI ou a CNE 

considere relevante para informar os eleitores no dia das eleições.  

No dia das eleições a Câmara recebe os resultados eleitorais de todas as Juntas de Freguesia e 

União de Freguesias e envia-os de imediato ao CNE.  

Da diversa correspondência enviada para as Juntas de Freguesia, CNE, DGAI, GNR e 

membros das mesas, totalizaram uma tiragem de 12.200 fotocópias, e sempre que possível a 

troca de correspondência é feita através de e-mails. 
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Relativamente ao Arquivo Municipal, é sua tarefa 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. 

Durante o ano de 2016 o Arquivo contou com uma Técnica Superior e um Assistente 

Operacional. 

Relativamente à atividade desenvolvida, e comparativamente aos anos anteriores, a mesma 

poderá ser sintetizada no seguinte quadro: 

 

Descrição do Serviço Executado 
Anos / Quantidade (n.º)s 

2014 2015 2016 

Processos incorporados / recebidos  2805 1168 8902 

Processos tratados 3865 6580 5550 

Documentos Solicitados 3071 3172 4389 

Total 9.741 10.920 18.841 

Assim é possível constatar, para o ano de 2016, que:  

a) Os processos recebidos no arquivo – 8.902 – representam 31,5% do total de processos 

existentes a tratar [indicador 1 / 2],o ou seja, 2.805/8.902.] 

b) As operações de gestão de documentos diretamente relacionadas com o controlo do 

crescimento da documentação arquivada e com a sua conservação seletiva traduziram-se, 

em 2016, no tratamento de 5.550 processos e na resposta dada às consultas solicitadas e 

respondidas de diferentes processos das diferentes unidades orgânicas, num total de 4.389 

processos. 
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Da comparação dos valores ao longo dos anos, é de assinalar:  

O aumento significativo, em 2016 (mais 100%), do número de processos tratados no arquivo 

relativamente ao ano de 2014, em larga medida devido: 

a) Ao incremento/aumento das operações de receção de processos no arquivo municipal, 

com 1168 processos recebidos no ano de 2015. 

Houve um aumento no número de processos incorporados no ano de 2016, face ao ano 

anterior, e aumento de processos e pedidos de informação, face a período homólogo, não 

ultrapassando contudo 70% do valor médio para o período de 2014-2016, parecendo, assim, 

desenhar-se uma tendência para um aumento na maioria das operações , ainda que com ritmos 

diferentes, já assinalada em relatório anterior. Tal como então foi referido, a esta tendência 

não será alheio o facto de, nos anos anteriores, terem sido levadas a cabo as operações de 

tratamento do arquivo com grandes passivos documentais. 

33 ..11 ..22 ..11   --  SSeettoorr  ddee  AAppooiioo  aaooss   ÓÓrrggããoo  MMuunniicciippaaiiss 

O Setor de Apoio aos Órgãos Municipais, integrado na contou com a colaboração de duas 

Assistente Técnica, tendo verificado a aposentação de uma dela durante o ano de 2016. 

Desempenhou todas as atividades inerentes aos Órgãos Autárquicos, “Câmara Municipal e 

“Assembleia Municipal”. 

Colaborou no processo eleitoral realizado a 24 de janeiro de 2016, designadamente Eleições 

Presidenciais. 
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Apoiou o Órgão Executivo, na elaboração de todo o expediente, na execução das Ordens do 

Dia para as Reuniões, na elaboração das atas e respetiva distribuição, efetuou todos os 

registos necessários para a consulta de deliberações, realizou o arquivo de toda a 

documentação, elaborou editais para conhecimento público e executou todas as tarefas 

administrativas de caráter geral solicitadas. 

O Órgão Executivo reuniu 25 vezes, tendo resultado em 149 deliberações tomadas. 

O Setor de Apoio aos Órgãos Municipais preparou toda a logística para a realização de uma 

Reunião de Câmara efetuada no Parque Império no âmbito da Feira do Livro, no dia 30 de 

maio, com o objetivo de todos os munícipes poderem participar e verificar o trabalho exercido 

pelo Executivo Municipal. 

Parque do Império - Feira do Livro 

 

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 2016, a Assembleia Municipal reuniu em cinco Sessões  Ordinárias e uma Sessão 

Extraordinária, tendo havido 36 deliberações às propostas apresentadas pelo Executivo 

Municipal. 
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No ano de 2016, a Comissão Permanente reuniu oito vezes. 

 

 

33 ..22   --  UUnniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  ddee  RReeccuurrss ooss   FFiinnaanncceeiirrooss  

A Unidade Orgânica de Recursos Financeiros, coordenada por uma dirigente intermédio  de 

3.º grau, encontra-se na dependência da Divisão Administrativa e Financeira e superintendeu 

os seguintes serviços: 

 Subunidade Orgânica de Contabilidade e Tesouraria; 

 Subunidade Orgânica de Controlo Tributário; 

 Subunidade Orgânica de Património 

Apesar de a nomeação como dirigente da Unidade Orgânica de Recursos Financeiros ter 

ocorrido apenas no último trimestre de 2016, estas funções foram asseguradas durante o todo 

o ano como responsável da Área Funcional de Recursos Financeiros. Nesta conformidade, 

para além da coordenação de toda a atividade dos serviços adstritos, foi elaborada a Prestação 

de Contas relativa ao exercício económico de 2015, os relatórios semestrais de 

acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, as modificações orçamentais 

necessárias, foi prestado apoio na elaboração do Orçamento Municipal para 2017. A  
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responsável por esta Unidade Orgânica secretariou as reuniões do Órgão Executivo nas 

ausências e impedimentos do chefe da Divisão Administrativa e Financeira. 

33 ..22 ..11   --  CCoonnttaabbii ll iiddaaddee  ee  TTeess oouurraarriiaa  

A Contabilidade é uma área importante no apoio à gestão financeira do Município de 

Mirandela, tentando abranger todas as operações referentes à arrecadação da receita e 

processamento de despesa, compreendendo um conjunto de tarefas e operações como meio de 

manter toda a informação financeira atualizada, durante o ano 2016 exerceram funções duas 

Técnicas Superiores e duas Assistentes Técnicas. 

No ano de 2016 continuou-se a dar cumprimento às várias práticas introduzidas em anos 

anteriores, tendo em conta as alterações na Administração Local. Verificando sempre que 

toda e qualquer despesa do Município anteceda o seu correto compromisso e não se deve ter 

em conta o registo antecedente à execução da despesa, mas também o controlo através do 

cálculo mensal dos fundos disponíveis. Os compromissos só podem ser assumidos até ao 

montante dos fundos disponíveis e desde que seja verificada a conformidade legal e a 

regularidade financeira da despesa, seja emitido um número sequencial e válido de 

compromisso e registado no sistema informático. 

Comparativamente a anos anteriores pode verificar-se no mapa a seguir apresentado uma 

redução nos Pagamentos em Atraso, como se continuou a reduzir mensalmente durante todo o 

ano 2016. 
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A Contabilidade prestou a devida colaboração na preparação das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento 2017 e Documentos de Prestação de Contas 2015, 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 contro lo e/ou reconciliação 

de contas correntes por classificação económica, funcional e patrimonial. 

 

Durante o ano 2016 foram efetuados registos diários que estão reproduzidos em número de 

documentos processados, no quadro a seguir apresentado: 

Procedeu à conferência dos diários de tesouraria com os diários de receita e despesa; 

organizou e arquivou todos os documentos de receita e despesa bem como as ordens de 

pagamento e respetivos recibos, mantendo toda a documentação inerente ao serviço 

devidamente ordenada no arquivo documental; manteve atualizadas as contas correntes de 

fornecedores; registou os de custos fixos do Município, nomeadamente custos com energia, 
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combustíveis, comunicações e gás; 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, impostos (IMI, IUC e IMT); enviou 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 

mensal e trimestralmente as informações requeridas pela Direção Geral de Autarquias Locais. 

Foram executadas as mais diversas funções inerentes ao serviço e outras que se mostraram 

necessárias em articulação com os restantes serviços do Município. 

Na Tesouraria, exerceram funções duas Tesoureiras, destacando-se no serviço realizado a 

cobrança e guarda de valores recebidos, efetuar depósitos em instituições bancárias, de 

valores monetários excedentes em tesouraria, conferência diária das contas à ordem, 

verificação dos valores em caixa pelos diários informáticos de tesouraria, efetuar o  pagamento 

de todas as despesas depois de devidamente autorizadas, em cheque, numerário ou 

transferência bancária, entregar diariamente na Contabilidade o Resumo Diário de Tesouraria 

e Folha de Caixa, proceder ao arquivo documental das guias de receita e ordens de 

pagamento, organização do arquivo e expediente de serviço. 

Consideram-se assim os seguintes valores em Euros referentes a Pagamentos/ Recebimentos: 

Guias de Receita – 2016 

TTiippoollooggiiaa  TToottaall  

Montante total de Guias de Receita Individuais e Coletivas  19.837.915,89 

Total Geral de Recebimentos 19.837.915,89 

Ordens de Pagamento – 2016 

TTiippoollooggiiaa  TToottaall  

Ordens de Pagamento de Faturas 9.926.293.16 

Ordens de Pagamento Gerais 9.626.648.04 

Total Geral de Pagamentos 19.552.941,20 
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TTiippoollooggiiaa  TToottaall  

Ordens de Pagamento Não Orçamentais  1.202.892,28 

Total Geral de Pagamentos 1.202.892,28 

  

33 ..22 ..22   --  SS uubbuunniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  ddee  CCoonnttrroolloo  TTrriibbuuttáárriioo  

Na Subunidade Orgânica de Controlo Tributário, chefiada por uma Coordenadora Técnica, 

exerceram funções, três Assistentes Técnicos e dois Assistentes Operacionais Procedeu-se 

durante o ano de 2016, à execução de todo o expediente e arquivo inerente ao funcionamento 

do respetivo serviço. 

Quantificam-se da seguinte forma as atividades desenvolvidas: 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 

Emissões de cartões de ocupante 6 15 10 

Licenças de recinto/ festividades e de ruído e de esplanadas 206 178 122 

Licença de Táxi 4 8 15 

Proc. inumação de cadáver e  concessão terreno sepulturas 92 87 80 

Processos de Execução Fiscal instaurados 54 3482 1065 

Processos de Execução Fiscal cobrados 30 2044 325 

Leituras de contadores de água 28806 22473 27392 

Leituras inseridas 52674 48344 56925 

Avisos de suspensão do fornecimento de água (Dec.-Lei nº. 23/96) 5317 2394 5448 

Consumidores enviados para suspensão do fornecimento de água 520 544 1303 

Registo de contrato de fornecimento de água  708 822 775 

Denúncia e rescisão de contratos de água 698 726 704 

Processos de substituição de contadores 305 320 305 

Total 89 420 80 664 94 469 

Para comunicação de algumas decisões e envio do expediente rececionado, foram expedidos 

779 ofícios. Sempre que possível, o envio do ofício é substituído pelo correio eletrónico, para 

comunicações de decisões, ou pedido de pareceres a outras entidades, para instrução de 

processos, tendo sido efetuadas 187 comunicações. 

Procedeu-se à conferência da receita cobrada nos Mercados Municipais e emitidas as guias de 

receita correspondentes, tendo sido emitidas na subunidade um total de 2515 guias de receita 

individual e 1976 guias de receita coletivas . 

Procedeu-se ainda, ao registo do pagamento de faturas de água efetuado através das entidades 

bancárias, SIBS e CTT. 
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Procedeu-se à recolha quinzenal da receita proveniente da utilização dos parquímetros, e à 

manutenção deste equipamento, instalado nas zonas de estacionamento de duração limitada. 

MMeettrroolloogg iiaa  

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 63/94) e em estreita colaboração com o Instituto Português 

da Qualidade. 

Em articulação entre o Município de Mirandela e o Instituto Português da Qualidade, 

Metrologia Legal (Centro de Normalização) tem vindo a executar-se regularmente este 

trabalho. 

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. 

No âmbito dos recursos humanos, durante o ano de 2016, estiveram adstritos a este serviço: 

 Dois Assistentes Técnicos. 

As instalações dos Serviços Municipais de Metrologia são adequadas e normalizadas com 

vista à realização das tarefas inerentes aos mesmos. 

Alguns dos equipamentos disponíveis para a realização das verificações periódicas são os 

seguintes: 

 1 Balança eletrónica (32.100 g) – Serviço Interno; 

 1 Balança eletrónica (6.100 g) – Serviço Interno; 

 1 Balança eletrónica (1.020 g) – Serviço Interno; 

 1 Balança eletrónica (110 g) – Serviço Interno; 

 Punções; 

 Máquina de escrever; 

 Material de serviço externo; 

 Computador e impressora; 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 82  de 335  

 

 1 Viatura; 

 1 Máquina digital; 

 1 Termómetro; 

 1 Termo-higrómetro. 

33 ..22 ..22 ..11 ..11   --  VVeerrii ffiiccaaççããoo  ppeerriióóddiiccaa  ddee  iinnss ttrruummeennttooss   ddee  ppeess aaggeemm  

Verif icação Períodica 
Interno/Externo - 2016 

Jan Fev Mar  Abr Mai Jun Jul Ago Set Out  Nov Dez Total 

Instrumentos pesagem funcionamneto não 
automático 

Classe de precisão f ina: 

                          

              Não graduados   1                   16 17 

 4.1.2 - Classe de precisão supeior a M2 

           (por colecção)  

                          

                          

         In feriores 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       12 1 9   12 5 14 3 5 61 

 4.2.2 - Classe de precisão média                           

4.2.2.1 - Equilíbrio não automático:                           

        a) Braços iguais        1   1           1 3 

        b) Braços diferentes (inclui pesos)                           

        c) Outros (inclui balança decimal,                            

             co m pesos):                           

              Alcance < 30 kg  5 25 3 6 2 8   9 4 4 7 3 76 

               30 kg    < alcance  < 200 kg 2 2 7 4 2 6   4 2 3 7   39 

               200 kg  < alcance  < 1 000 kg   2           1   1 1   5 

            1 000 kg  < alcance  < 2 000 kg 1         1   1     1   4 

            2 000 kg  < alcance  < 10 000 kg                           

 4.2.2.2 - Equilíbrio automático:                           

         a) Indicação descontínua                            

              Alcance < 30 kg  18 74 78 74 63 39   33 48 32 86 57 602 

               30 kg    < alcance  < 200 kg 3   8 4 4 1   3 4 3 11 7 48 

               200 kg  < alcance  < 1 000 kg 13   2 2 1 1   1 2 5 9 3 39 

            1 000 kg  < alcance  < 2 000 kg 4 1 1   4     2 4 2 9 2 29 

            2 000 kg  < alcance  < 10 000 kg                   4     4 

 

                          

         b)  Indicação contínua                           

              Alcance < 30 kg    3 13 15 9 19   16 10 10 10 5 110 

               30 kg    < alcance  < 200 kg               1   1 1   3 

               200 kg  < alcance  < 1 000 kg                           

            1 000 kg  < alcance  < 2 000 kg                           
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            2 000 kg  < alcance  < 10 000 kg                           

 5 - Tempo                            

5.2 - Contadores de tempo de bilhar 2 4 19 6 7 12   14 9 5 7   85 

 

 
            

1125 
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33 ..22 ..22 ..11 ..22   --  CCoonnttrriibbuuiinntteess 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 

Contribuintes inscritos no concelho 335 299 287 

Total 335 299 287 

 

 

 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 

Contribuintes particulares do concelho 42 31 42 

Contribuintes particulares fora do concelho 32 33 33 

Total 74 64 75 

 

 

33 ..22 ..22 ..11 ..33   --  RReecceeii ttaa  

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 
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29.024,24 euros. A receita que reverteu a favor do Instituto Português da Qualidade foi de 

2.902,42 euros, correspondendo a 10% da receita anual. 

O trabalho em causa envolve deslocações ao local, preenchimento de formulários e 

expediente diverso que nos parece não ser necessário especificar. 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 

Receita realizada 20.550,33 € 26.390,86 € 29.024,24 € 

Total 20.550,33 € 26.390,86 € 29.024,24 € 

 

 

33 ..22 ..22 ..11 ..44   --  LLaaggaarreess   ddee  AAzzeeii ttee  

No concelho de Mirandela as atividades foram realizadas nos meses de janeiro e de fevereiro. 

Nos concelhos de Murça e de Macedo de Cavaleiros as atividades foram realizadas às 

segundas-feiras, no período compreendido entre os meses de março a novembro. 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 

Lagares 19 24 27 

Total 19 24 27 
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33 ..22 ..22 ..11 ..55   -- VVeerrii ffiiccaaççõõeess   ppeerriióóddiiccaass   ddee  iinnss ttrruummeennttooss   ddee  ppeess aaggeemm  

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 

Veri ficações periódicas de instrumentos de pesagem - Previstas 1004 1040 1040 

Veri ficações periódicas de instrumentos de pesagem - Realizadas 1040 1136 1125 

Total 2044 2176 2165 

 

33 ..22 ..33   --  SS uubbuunniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  ddee  PPaattrriimmóónniioo  

Este relatório serve principalmente para verificarmos o trabalho desenvolvido pela 

Subunidade Orgânica de Património que é composta por um Coordenador Técnico e duas 

Assistentes Técnicas, no ano de 2016, tal como nos anteriores são consideradas as atividades 

exercidas por esta Subunidade:  

- Atualização do ficheiro das existências patrimoniais de bens e equipamentos diversos;   

- Centralização, registo e informação às solicitações de ou sobre terrenos municipais;  

- Intervenção em processos de regularização registral de terrenos e construções municipais;  
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- Processamento do recebimento das indemnizações provenientes de contratos de seguro;  

- Avaliação de terrenos e construções no âmbito da Comissão Municipal de Avaliação do 

Património;  

- Análise e discussão da estratégia para a inventariação do património móvel existente e a 

sua afetação aos diversos serviços;  

- Elaboração e seguimento das participações de sinistros e promover o acompanhamento de 

todo o processo até ao seu encerramento;  

- Participação no processo de reparação de danos causados no património municipal e 

processamento do recebimento das indemnizações por parte dos responsáveis;  

- Registo do Património Municipal no Sistema de Inventário e Cadastro em ligação com o 

Serviço de Contabilidade;  

- Registo em base de dados alfanumérica e em base de dados cartográfica digital do 

património fundiário municipal;  

- Prestação de informação às solicitações sobre terrenos municipais. 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 

Bens Móveis Inventariados 37 26 78 

Bens Móveis Transferidos 8 24 7 

Bens Imóveis Abatidos 29 18 30 

Bens Imóveis Abatidos 9 16 0 

Alterações patrimoniais registados 115 125 89 

Imobilizações em Curso - Inventariadas 3 3 2 

Declarações, Certidões Matriciais e Outras 48 50 52 

Participação de Prédios ao Serviço de Finanças 3 19 11 

Organização de Processos para Escritura de Prédios 4 12 5* 

Registos e Averbamentos na Conservatória do Registo Predial 4 -- 11 

Organização de Processos para a Comissão de Avaliação  5 3 0 

Desafetação de terrenos do domínio público para domínio privado -- -- 2 

Justificação de terremos  -- -- 2 

Organização de Processos para Aquisição de Terrenos 1 12 4 

Organização de Processos para Venda de Terrenos  3 1 0 

Total 154 184 288 
* 3 Destaques de parcelas, 1 escritura de terr eno (cemi tério de Golfeiras) e uma de propriedade horizontal  

  

33 ..22 ..33 ..11   --  OOppeerraaççõõeess   ppaattrriimmoonniiaaiiss   rreellaattiivvaass   aa  22001166  

Deu-se continuidade ao processo de registo do imobilizado em curso, assim, e numa 

perspetiva de mensuração podemos referenciar como indicadores de execução: 

 Anos / Quantidade (n.º) 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 88  de 335  

 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 

Bens móveis e i móveis inventariados 45 50 78 

Bens móveis e i móveis abatidos 29 19 30 

Alterações patrimoniais registados 115 125 89 

Registos do imobilizado em curso  3 3 2 

Total 192 197 199 

 

a) Registou-se um aumento significativo, em 2016, no processo de inventariação de bens 

móveis e imóveis relativamente ao ano de 2014; 

b) Verificou-se um aumento no número de inventariação de bens no ano de 2016, face ao 

ano anterior, e a continuidade do registo do imobilizado em curso, face ao período 

homólogo, parecendo, assim, desenhar-se uma tendência para uma diminuição na 

maioria das operações, já assinaladas em relatórios anteriores. 

33 ..22 ..33 ..22   --  CCoonncclluuss ããoo  

O aumento de bens inventariados pode prenunciar o surgimento de uma conjuntura mais 

favorável no investimento dos municípios, contrariando de alguma forma, os últimos anos que 

foram de orçamentos reduzidos, devidos em boa parte pela diminuição de receitas próprias e 

das provenientes do Orçamento Geral do Estado, que traduziram de certo modo o esforço que 

o país teve de enfrentar por causa da intervenção financeira internacional a que esteve sujeito 

de 2011 a 2015. 

33 ..33   --  GGaabbiinneettee  ddee  AAppooiioo  aaoo  MMuunníícciippee  ((GGAAMM))   

O Gabinete de Apoio ao Munícipe - GAM, teve um horário alargado ininterrupto das 8,30h às 

16,30h, a equipa constituída por 9 colaboradores, 7 colaboradores em postos de atendimento, 

1 colaborador na gestão da sala de espera e informações e 1 na coordenação, dentro das 
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carreiras de Assistente Técnico, Assistente operacional e Técnico Superior, respetivamente. 

Uma equipa congregada em formação, autoformação e melhoria contínua, que reuniu em 

2016 condições para continuar promover uma adequada prestação dos serviços aos cidadãos. 

O GAM cooperou de forma a caracterizar o pedido do cidadão, resolvendo, indicando ou 

promovendo o encaminhamento integrado da situação de acordo com a pretensão identificada, 

quando esta era da exclusiva competência do Município, ou de outros serviços protocolados, 

como o SEF, GAE, AMA, LZ/BdE e EdC. Relativamente a assuntos que não dependiam do 

Município, o cidadão foi sempre informado da Organização/Instituição para a qual se deveria 

dirigir, seguindo o primado de bem servir. 

O serviço de Águas, à semelhança dos anos anteriores, originou um acréscimo de cidadãos 

que afluíram ao GAM, no sentido de agilizar todo o conjunto de solicitações dos cidadãos, 

foram feitos ajustes de procedimentos internos em harmonia os demais serviços intervenientes 

proporcionando uma melhoria na prestação do serviço. 

O GAM cooperou na formação e apoio em equipa a 3 colaboradores que forneceram auxílio 

em OBP, AGU e ATE sempre que a afluência de pessoas e períodos de férias o justificassem. 

Desenvolveram-se ações de formação de aplicações e reciclagem de formação de EdC, para 2 

colaboradores adstritos aos MiniGam's de Avidagos e Frechas. 

Na sequência da candidatura aprovada, SAMA - MODERNIZAR @MIRANDELA do 

Município de Mirandela apoiada pelo Feder e apresentada ao Programa Operacional Fatores 

de Competitividade, iniciaram-se os trabalhos para a operacionalização da candidatura com 

todos os normativos legais que se impõem num projeto desta envergadura. Para o efeito o 

projeto teve uma equipa multidisciplinar para o implementar, esteve a cargo da coordenadora 

do GAM a coordenação do SAMA. 

Este projeto teve como principal objetivo, a implementação de 3 Mini GAM’s e respetivos 

EdC's, nas Juntas de Freguesia de Torre Dona Chama, Avidagos e Frechas, disponibilizando 

alguns serviços, bem como o Workflow e operabilidade entre estes serviços e o GAM central, 

assim como outras plataformas que permitem uma maior interação dos cidadãos com o seu 

Município. O SAMA foi dado como concluído e encerrado com uma taxa de execução de 

100% e mérito relevante. 
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Considera-se que esta candidatura contribuiu para que a Câmara Municipal de Mirandela se 

tenha tornado uma entidade moderna, inovadora, tecnologicamente evoluída e eficiente, 

melhorando substancialmente a qualidade e eficiência dos serviços prestados, refletindo-se 

esta estratégia de modernização, reengenharia de processos, comunicações multicanal e 

interoperabilidade não só no Município mas também com a Administração Pública. 

Os propósitos que nortearam o GAM ao longo do ano de 2016, foram sempre elevar as 

condições de atendimento do cidadão, qualificar a informação prestada, contribuir para o 

aumento da eficiência e da eficácia dos procedimentos, reduzir o tempo de permanência nos 

serviços autárquicos, rentabilizar os recursos humanos e minimizar os custos  de 

funcionamento. 

Os gráficos a seguir apresentados ilustram os valores dos indicadores, definidos para o GAM 

em 2016.  
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33 ..44   --  GGaabbiinneettee  JJuurrííddiiccoo  ((GGJJ))  

Este gabinete 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. 

O GJAI é constituído por uma jurista e coadjuvado por dois assessores jurídicos em regime de 

avença. 

No exercício dessas funções durante o ano de 2016 foram elaborados 152 

pareceres/informações escritos, relativos aos mais variados assuntos, conforme consta da 

Tabela que se apresenta em ANEXO 3. 

Foram instaurados 46 processos de contraordenação, encontrando-se 27 em instrução. Foram 

15 deles objeto de admoestação, aplicadas 3 coimas e arquivado 1. 

Os processos de contencioso em curso constam da Tabela que se apresenta em ANEXO 3. 
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44   --  DDIIVVIISS ÃÃOO  DDEE  SS EERRVVIIÇÇOOSS   OOPPEERRAATTIIVVOOSS     

44 ..11   --  FFUUNNÇÇÕÕ EESS   EE  RREECCUURRSS OOSS  

A Divisão de Serviços Operativos, é dirigida por um Chefe de Divisão, na direta dependência 

do Diretor do Departamento de Coordenação Geral, competindo-lhe a programação, 

organização, coordenação e direção integrada dos respetivos serviços, nomeadamente nas 

áreas de obras municipais por administração direta, meios operacionais, infraestruturas 

públicas, serviços urbanos, ambiente, energia, telecomunicações, informática, compras e 

aprovisionamento, com a seguinte estrutura: 

 
1. Divisão de Serviços Operativos (DSO) 

a) Encarregado Geral  

b) Núcleo de Apoio Administrativo 

 

1.1. Unidade Orgânica de 3.º grau de Infraestruturas Públicas (UOIP) 

1.1.1. Águas 

1.1.2. Saneamento 

1.1.3. Vias de Comunicação 

1.2. Unidade Orgânica de 3.º grau de Serviços Urbanos e Ambiente (UOSUA) 

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. Unidade Orgânica de 3.º grau de Compras e Aprovisionamento (UOCA) 
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1.3.1. Contratação Pública 

1.3.2. Armazém 

1.3.3. Núcleo de Apoio Administrativo 

1.4. Serviço de Obras por Administração Direta e Meios Operacionais (SOADMO) 

1.4.1. Máquinas e Viaturas 

1.4.2. Oficinas 

1.4.3. Edifícios e Equipamentos 

1.5. Serviço de Energia, Telecomunicações e Informática (SETI) 

1.5.1. Energia e Telecomunicações 

1.5.2. Informática 

A estrutura de funcionários ao dispor desta Divisão é composta atualmente pelos seguintes 

efetivos disponíveis: 

 

Categorias N.º efetivos 

TÉCNICO SUPER IOR  13 

ASSISTENTE TÉCNICO 12 

ASSISTENTE OPERACIONAL 128 

TOTAL 153 

 

DDiiss ttrriibbuuiiççããoo  ddooss   eeffeettiivvooss   ppoorr  uunniiddaaddeess   oorrggâânniiccaass//ss eerrvviiççooss  

Categorias DSO SETI SOADMO UOCA UOIP UOSUA Total Geral 

ASSISTENTE OPERACIONAL   2 28 2 23 73 128 

ASSISTENTE TÉCNICO   4   4 2 2 12 

CHEFE DE DIVISÃO 1           1 

TÉCNICO SUPER IOR    1 1 3 3 4 12 

Total Geral  1 7 29 9 28 79 153 

 

IIddaaddee  mméé ddiiaa  ddooss   aassssiiss tteenntteess   ooppeerraacciioonnaaiiss   ppoorr  ss eettoorreess  

Categorias  Categorias  Idade Média 

águas  assistent e operacional  55,1 

ambiente assistent e operacional  50,5 

armazém  assistent e operacional  52,1 

cemit érios  assistent e operacional  56,4 

edi fí cios e equipamentos  assistent e operacional  59,1 

encarregado geral  encarregado geral operacional 59,9 

espaços verdes  assistent e operacional  54,7 

 

encarregado operacional  63,9 

limpeza urbana assistent e operacional  53,3 

 

encarregado operacional  65,0 

máquinas e viaturas  assistent e operacional  51,0 

mercados e feiras  assistent e operacional  56,9 

oficinas  assistent e operacional  54,0 
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saneamento  assistent e operacional  52,6 

Serv. de obras por adm. direta assistent e operacional  56,1 

 

encarregado operacional  58,6 

vias de comunicação  assistent e operacional  50,2 

 

Média de Idade 54,6 

 

IIddaaddee  mméé ddiiaa  ddooss   eeffeettiivvooss   ddaa  DDSS OO  ppoorr  ccaatteeggoorriiaass 

Categorias  Idade Média 

ASSISTENTE OPERACIONAL 54,6 

ASSISTENTE TÉCNICO 49,1 

TÉCNICO SUPER IOR  43,6 

Média Geral  53,3 

 

O quadro de pessoal afeto aos serviços de administração direta está bastante envelhecido com 

particular destaque para a categoria dos assistentes operacionais, a quem se exige maior 

esforço físico. 

A não ser invertida a tendência, haverá serviços municipais que ficam inativos num curto 

prazo. A carpintaria tem apenas um operacional com 64,4 anos antevendo-se a inatividade 

deste espaço a qualquer altura. 

Importa ainda destacar o setor dos cemitérios com uma idade média de 56,4 anos, o serviço de 

obras em edifícios e equipamentos com 59,1 anos e os encarregados operacionais com uma 

idade média de 61.5 anos. 

A incapacidade de resposta às diversas solicitações e obrigações municipais por insuficiência 

de meios humanos será uma evidência. Caberá à Câmara, encontrar uma estratégia pró-ativa 

para esta situação. 

44 ..22   --  AATTIIVVIIDDAADDEESS   DDEESS EENNVVOOLLVVIIDDAASS   NNOO  AANNOO  DDEE  22001166     

44 ..22 ..11   --  IInnddiiccaaddoorreess   ddee  eemmpprreeii ttaaddaass   ee  pprroojjeettooss   rreeaall iizzaaddooss   ((iinncclluuii  aa  aattiivviiddaaddee  ddooss   vváárriiooss  

sseerrvviiççooss   ddaa  ddiivviiss ããoo))  

  

Ano Trimestre Obra realizada  Volume Projetos 

2015 1T 986 754,79 €  

 

 

2T 1 372 926,03 € 142 900,00 €  

 

3T 199 761,83 €  27 000,00 € 

 

4T 106 107,63 €  

 2015 Total  

 

2 665 550,28 € 169 900,00 €  
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2016 1T 39 814,45 € 313 172,54 €  

 

2T 88 170,48 € 1 858 036,18 € 

 

3T 307 760,39 €  297 608,00 €  

 

4T 137 693,40 €   

2016 Total  

 

573 438,72 €  2 468 816,72 € 

  

44 ..22 ..22   --  EEmmpprreeii ttaaddaass   ((iinncclluuii   aa  aattiivviiddaaddee  ddooss   vváárriiooss   sseerrvviiççooss   ddaa  ddiivvii ss ããoo))  

Designação das empreitadas/p rocedimentos  
Valor  

adjudicação  

Autos medição  

2016 

Dinamização e Modernização do Complexo Cultural - 2ª Fase 
139 500,00 €  

8 995,23 € 

Execução continua de ramais de água e saneamento no concelho de 

Mirandela 

59 999,99 € 

32 091,41 € 

Execução continua de ramais de água e saneamento no concelho de 

Mirandela - 2016 

63 430,00 € 

5 721,98 € 

Pavimentação a cubos de granito nas aldei as de Frechas e Cachão  
81 898,88 € 

89 877,53 € 

Pavimentação do CM 1068 de acesso a Miradezes  
128 172,77 €  

132 307,28 €  

Pavimentação dos C aminhos Municipais de acesso às Pousadas e Vila 

Verdinho 

139 900,00 €  

127 032,50 €  

Reabilit ação de Diversas Etar´s  
46 814,28 € 

32 154,23 € 

Rede Drenagem de Águas Residuais e ETAR em Avidagos  
139 934,55 €  

23 839,77 € 

Reparação e Benefi ci ação do Repuxo  
54 000,00 € 

54 000,00 € 

Sinalização Horizontal na Cidade e no concelho de Mi randela  
129 214,00 €  

27 523,29 € 

Snack-Bar Esplanada do Parque do Império - B enefici ações  
40 400,00 € 

39 895,50 € 

Total Geral  1 023 264,47 € 573 438,72 €  

44 ..22 ..33   --  PPrroojjeettooss   ccoonncclluuííddooss   ((iinncclluuii   aa  aattiivviiddaaddee  ddooss   vváárriiooss   sseerrvviiççooss   ddaa  ddii vviiss ããoo))  

(Especialidades de engenharia civil e engenharia eletrotécnica) 

Designação dos projetos  Valor das obras  

 Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação da Rede 

Ciclável e Via Pedonal-Troço da Rua da República, Avª.  das Comunidades 

Europeias, Avª.  Duques de Bragança,  Acesso A4,  Avª . da Galiza e Troço da Rua 

Rafael Bordalo Pinheiro  1 609 499,18   

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM HIDR ÁULIC A EM RIBEIRO NA ALDEIA 

DE CONTINS  3 000,00   

Execução da rede de abastecimento de água na localidadede Valbom Pitez  39 982,00   

Pavimentação do acesso a Mi rad ezes  128 172,54   

Pavimentação dos C aminhos Municipais de acesso às Pousadas e Vila Verdinho  147 555,00   

REABILITAÇÃO DE DIVERSAS ETAR’S  61 000,00   

Rede de drenagem de águas Residuais e Etar dos Avidagos  185 000,00   

Reparação e Benefi ci ação do Repuxo 54 000,00   

Sinalização Horizontal na Cidade e no concelho de Mi randela  148 000,00   

Remodelação do Cruzamento dos Passos  71 960,00   

Reparação da EM 578, de Acesso à Trindade 20 648,00   

Total Geral  2 468 816,72   
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44 ..33   --  SS EERRVVIIÇÇOO  DDEE  OOBBRRAASS   PPOORR  AADDMMIINNIISS TTRRAAÇÇÃÃOO  DDIIRREETTAA  EE  MMEEIIOOSS   

OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS   ((SS OOAADDMMOO))  

44 ..33 ..11   --  OObbrraass   ppoorr  aaddmmiinniiss ttrraaççããoo  ddiirreettaa  

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 670 intervenções de manutenção e conservação nas rubricas descritas no seguinte 

quadro e gráficos: 

CCaatteeggoorriiaa  __NNiivveell11  CCaatteeggoorriiaa  __NNiivveell22  AAttiivviiddaaddeess   
Infraestrut uras públicas  Abastecimento de Água  74 

Saneament o  38 

Vias de Comuni caçã o  16 

Infraestrut uras públi cas - Total    128  
Meios Operacionais  Diversas 40 

Edifíci os Municipai s  204  

Equipa mentos públicos  41 

Eventos  118  

Obras Ur baniza ção  106  

Meios Oper aci onai s - Total    509  

Serviços Urba nos A mbiente  Espaços jogo e re creio  1 

Limpeza urba na  3 

Parques e jar dins  13 

Parques i nfantis  10 

Praias fluviais  1 

Cemitérios  3 

Serviços Urba nos e Amb. - T otal    31 

Energia e Telecomunica çõe s  Diversas 2 

Total Geral   670 
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44 ..33 ..22   --  MMááqquuiinnaass   ee  vviiaattuurraass  

A gestão do parque de máquinas e viaturas está inserida nas atribuições da Divisão de 

Serviços Operativos em termos de Organograma.  

O custo com máquinas e equipamentos afetos à DSO representou 64.08% do total dos 

encargos da Câmara. 

No ano de 2014 foi implementada a gestão de frota recorrendo á aplicação MAQ da 

Medidata. Ressalta nos quadros abaixo, o facto de passarem a ser apurados custos de 

amortização. Tal facto deve ter tomado em conta, porque distorce a comparação dos custos 

apurados com os anos anteriores que não incluíam a amortização. 

Apresenta-se de seguida um conjunto de quadros comparativos relativos á gestão da frota 

municipal: 

CCuussttooss  ddee  ffrroottaa  ppoorr  uunniiddaaddee  oorrggâânniiccaa//sseerrvviiççoo  eemm  22001166  

Unidade or gânica (**)  Amor tizações (*)  Combustíveis  Manutenções Seguros Totais  % 

CMM 2 457,55 €  4 606,02 €  10 459,42 €  2 690,44 €  20 213,43 €  5,22%  

DAF 0,00 €  510,99 €  503,37 €  116,12 €  1 130,48 €  0,29%  

DCG  268,17 €  1 937,03 €  2 280,35 €  461,91 €  4 947,46 €  1,28%  

DEASC 3 979,86 €  14 477,02 €  20 896,62 €  1 372,66 €  40 726,16 €  10,52%  

DFT  16 228,49 €  22 858,81 €  29 975,91 €  3 036,74 €  72 099,95 €  18,62%  

DSO  52 308,35 €  72 588,94 €  113 611,17  €  9 682,88 €  248 191,34  €  64,08%  

Total  75 242,42 €  116 978,81  €  177 726,84  €  17 360,75 €  387 308,82  €  100,00%  

 

(*) Os valo res refe ren tes a amortizações apenas foram consideradas desde 2014 o que destorce a comparação em relação 

aos anos anteriores 

  (**) Tendo em conta a reorganização da CMM  
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EEvvoolluuççããoo  ddooss   ccuuss ttooss   ddee  ffrroottaa  mmuunniicciippaall   

Anos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Custos anuais 305 909,60 € 330 183,77 € 341 817,39 € 241 571,89 € 329 792,00 € 334 380,60 € 387 308,82 € 
 
 

 
 

 

 

(**)  Tendo em conta a reorganização da CMM  

 

 

O quadro acima ilustra bem, o estado envelhecido da frota municipal podendo daqui 

depreender-se uma relação entre o aumento dos custos de frota e o seu envelhecimento, o que 

justificaria a definição de uma estratégia de renovação.  

44 ..44   --  SS EERRVVIIÇÇOO  DDEE  EENNEERRGGIIAA,,  TTEELLEECCOO MMUUNNIICCAAÇÇÕÕ EESS   EE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA 

44 ..44 ..11   --  IIlluummiinnaaççããoo  PPúúbbll iiccaa::  
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Dando continuidade às ações para uma maior eficiência energética que a Câmara Municipal 

de Mirandela tem vindo a desenvolver, está agora a decorrer a colocação de iluminação LED 

em alguns pontos da cidade, nomeadamente junto à ULS do Nordeste, na Rua da Índia e na 

Rua Vasco da Gama, que contribuem significativamente para uma iluminação pública mais 

eficiente. 

Modernização das infraestruturas de iluminação pública na Vila de Torre de Dona Chama, 

com a substituição de 116 armaduras de tecnologia convencional para LED.  

De forma gradual, estão a ser substituídas as  luminárias de tecnologia convencional por 

iluminação LED que, além das vantagens da qualidade da luz e para o meio ambiente, estima-

se uma redução do consumo energético e respetivos custos em 62,4%. 

Esta ação é promovida pela EDP ao abrigo do contrato de concessão de distribuição de 

energia elétrica de Baixa Tensão celebrado com o Município de Mirandela e, de forma 

faseada, será estendida a toda a cidade e ao concelho. 

Os gráficos 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 

 

2014 2015 2016 

Luminárias existentes convertidas em LED 20 48 179 

 

Ampliação da Iluminação Pública no Concelho de Mirandela: 

  Anos 

  2014 2015 2016 
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Pedidos de Ampliação da Iluminação Pública ( IP) 72 20 16 

Luminárias de IP Instaladas 20 51 15 

Luminárias de IP Religadas 3 4 30 

Total 95 75 61 

 

 

 

Consumo de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Concelho: 

  Anos 

  2014 2015 2016 

Consumo de Energia Elétrica da IP do Concelho (MWh) 4538 4256 
* 

 (*) Dados por apurar  

 

 

Ocorrências reportadas pelos Munícipes referentes à Iluminação Pública do Concelho: 

  Anos 

  2014 2015 2016 

Ocorrências: Queixas e Avarias na Iluminação Pública 40 46 30 
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44 ..44 ..22   --  RRaacciioonnaalliizzaaççããoo  ee  eeffiicciiêênncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  

A implementação de medidas de Racionalização e Eficiência Energética está presente nas 

intervenções da divisão e manifesta-se em várias áreas de atuação desde a iluminação pública 

aos edifícios Municipais dos quais se elencam as intervenções mais relevantes: 

- Substituição de lâmpadas e projetores, de tecnologia convencional por LED, no auditório do 

Centro Cultural de Mirandela; 

- Substituição dos projetores, de tecnologia convencional por LED, que iluminam as 

comportas da ponte açude “Ponte Europa”; 

- Substituição dos projetores de tecnologia convencional - que iluminam o interior da piscina 

Municipal, por projetores de tecnologia LED. Nesse sentido, é expetável um potencial de 

poupança de 16.922kWh por ano, que se traduz numa economia de 3.889,60€, representado 

74,52% do consumo atual com a iluminação interior do edifício. O retorno do investimento é 

de 12,1 meses. 

Os Led ś são dispositivos semicondutores sólidos, robustos, fiáveis com grande duração e à 

prova de vibrações que conseguem converter a energia elétrica em luz. 

Um Led emite luz num espectro reduzido quando lhe é imposta uma corrente elétrica. A cor 

da sua luz depende do material semicondutor utilizado no seu fabrico. 

A nova fonte de luz que nos é proporcionado pela tecnologia LED é de maior qualidade no 

sentido mais amplo da palavra. 

Proporciona uma iluminação mais natural e confortável e as cores revelam-se de uma forma 

mais real. Eleva o aproveitamento de energia aos mais altos níveis. A transformação da 

energia elétrica em luz atinge níveis de 90%. 
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A sua vida útil supera qualquer tecnologia existente, chegando a durar mais de 50.000 horas e 

conseguindo um rendimento superior a 80% da sua luz inicial. 

O Led é totalmente reciclável dado que no seu fabrico não são utilizadas substâncias nocivas 

para o meio ambiente. 

É uma nova era na produção artificial da luz que, sem dúvida, altera o conceito de iluminação 

a nível global. 

Além disso, existem muitas outras vantagens que fazem deste produto uma inversão 

interessante e eficaz para alcançar a eficiência energética. 

Vantagens: 

DURABILIDADE- O Led tem uma duração média superior a 50.000 horas, muito superior à 

iluminação convencional que não chega as 10.000 horas ou à tecnologia das lâmp adas de 

halogéneo que não vai para além das 1.500 horas; 

POUPANÇA ENERGÉTICA- O aproveitamento energético do Led é de aproximadamente 

90% contra os 15% das lâmpadas convencionais de maior rendimento; 

MANUTENÇÃO NULA- O Led funciona diretamente com a corrente elétrica, não 

necessitando de elementos auxiliares. Esses elementos da iluminação convencional têm de ser 

substituídos ao fim de algum tempo por possuírem uma vida útil muito pequena; 

TECNOLOGIA ELECTRÓNICA – A tecnologia Led é totalmente eletrónica, o que origina 

menor perdas e um maior aproveitamento energético ou seja mais rendimento com menos 

energia; 

ALIMENTAÇÃO A BAIXA TENSÃO - Evitam-se muitos problemas e riscos, poupando em 

material elétrico. O consumo ínfimo do Led origina uma poupança considerável nos sistemas 

de proteção e de condução (cabos elétricos); 

RECICLÁVEL E NÃO CONTAMINANTE- Pelos materiais utilizados no fabrico do Led não 

existe o problema dos gases provocados por metais pesados; 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 104 de 335  

 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- Este é um dos pontos mais importantes. Ao 

necessitar de menos energia para o seu funcionamento, leva a uma menor quantidade de 

emissão de CO2 para a atmosfera, não produzindo nenhum tipo de contaminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 105 de 335  

 

- Candidatura ao Aviso 21 do FEE do edifício da Reginorde. Justifica-se o investimento de 

substituição de lâmpadas e projetores de tecnologia convencional por LED, uma vez que, o 

consumo de energia elétrica predominante desta instalação é referente à iluminação. 

No Pavilhão A da Reginorde está instalado o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela (CTM) - 

filiado na Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Esta instalação comporta, na nave central, 

54 luminárias do tipo industrial equipadas com lâmpadas de iodetos metálicos de 400W de 

forma a obter um nível de iluminância média na área de ténis de 700lux, assim como, 

armaduras fluorescentes nos corredores e salas de apoio. 

A instalação com o Código do Ponto de Entrega: PT0002000070175689VR, tem como titular 

do contrato (Energia + Redes - BTE) o Município de Mirandela e uma potência contratada de 

63kW. O consumo médio diário é de cerca de 255,00kWh - de acordo com a faturação dos 

últimos 12 meses. 

Posto isto, pretende-se com a implementação desta medida, a substituição de lâmpadas e 

projetores, de tecnologia convencional por LED, de forma a tornar esta instalação mais 

eficiente. 

44 ..44 ..33   --  RReemmooddeellaaççããoo  ddoo  RRee ppuuxxoo   

Em consequência das intempéries dos primeiros meses do ano, o repuxo do rio Tua sofreu 

graves danos, o que aliado à sua antiguidade retirou o esplendor que tanto orgulhava  os 

mirandelenses e deslumbrava os visitantes, estão em decurso as obras Reparação e 

Beneficiação do Repuxo de Mirandela. 

Nesta empreitada está contemplado a aquisição de uma nova plataforma, uma nova 

eletrobomba e hidráulica, assim como, um escudo circular para proteção deste equipamento, 

tudo em aço inoxidável AISI 304L, assim como, variador de frequência, iluminação LED, 

bateria de condensadores - para redução do consumo energético. Propõem-se, também, 

deslocalização do equipamento elétrico - de comando e potência, para uma zona afastada da 

cota inundável, ou seja, para junto do jardim na Travessa do Santuário de Nossa Senhora do 

Amparo. 

No que concerne à eficiência energética estão previstos 3 tipos de equipamentos:  

Bateria de Condensadores 
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Numa instalação devidamente corrigida, o utilizador paga apenas a energia que efetivamente 

utiliza. Por exemplo: Numa instalação com o Cos φ = 0,7 indutivo, apenas 70 % da potência 

fornecida pelo transformador do P.T. é utilizada para produzir trabalho útil, enquanto o 

restante é energia reativa solicitada pela máquina para criar campos eletromagnéticos. Com a 

carga perfeitamente corrigida Cos φ = 1, portanto com a energia reativa fornecida por 

condensadores, o transformador pode fornecer até cerca de 98 % da sua potência. A instalação 

de condensadores permite também outros benefícios: 

- Redução do valor da fatura de eletricidade, em alguns casos considerável, permitindo a 

amortização do valor do equipamento de correção em menos de 1 ano; 

-Redução das perdas de energia por efeito de Joule (aquecimento nos cabos); 

- Maior disponibilidade de potência e menor aquecimento do transformador; 

- Redução das intervenções intempestivas do limitador de intensidade, as quais interrompem o 

ciclo produtivo. 

 Iluminação LED 

Está previsto a instalação de novos projetores com recurso à tecnologia LED, de construção 

em aço inoxidável AISI 304L. Em cada projetor está previsto a instalação de 6 lâmpadas de 

led de alto rendimento 15 W, de cor branca, num total de 54 lâmpadas (810W), incluindo 

drivers e acessórios de ligação. A utilização de iluminação LED resulta numa maior 

economia, cerca de 90% do consumo em relação à iluminação tradicional (9000W), 

traduzindo-se igualmente em custos de manutenção muito mais reduzidos. 

Variador de Frequência 

O variador de frequência permite o controlo e alimentação da eletrobomba submersível de 

forma suave e em função do vento que se faz sentir no espelho de água. Para além disso, a 

instalação adquire uma maior modernidade e eficiência energética, permitindo ainda uma 

poupança a nível da manutenção. 
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44 ..44 ..44   --  TTeelleeccoommuunniiccaaççõõeess  

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  

  2014 2015 2016 

Pedidos de Licenciamento de Empresas de Comunicações el etrónicas  3 4 6 

 

 

 

 

 

44 ..44 ..55   --  IInnffoorrmmááttiiccaa  

O setor de informática assegurou o funcionamento do sistema informático da CMM prestando 

apoio a todos os trabalhadores do município que utilizam ferramentas informáticas e esteve 
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envolvido na execução e evolução das redes estruturadas dos edifícios e na rede fibra ótica da 

cidade: 

 

Tipologia Quantidades 

Servidores  26 

Máquinas Desktop  174 

Switchs  20 

WebCam IP  4 

Portáteis  12 

Projetores  4 

Impressoras/Plotter 28 

Relógios Registo Biométri co  19 

Ap's  4 

 

Foram colocadas 2 máquinas desktop novas aos nossos utilizadores e recondicionadas 13. 

 Apoio aos estabelecimentos de ensino, Juntas de Freguesias 

 Reestruturação da rede informática no Palácio dos Távoras com identificação 

de tomadas e bastidores; 

 Rede informática Junta de Freguesia Torre D. Chama, e configuração de pcs; 

 Formatação e reparação de computadores, manutenção de impressoras nas 5 

escolas da cidade de Mirandela, e também em Abreiro, Cachão, Frechas, 

Lamas de Orelhão, Pereira, Romeu, São Pedro de Vale do Conde, Suçães e 

Vale Salgueiro; 

 Apoio a eventos realizados no Auditório Municipal; 

 Assistências aos computadores dos utilizadores de acordo com o gráfico: 

 

 

 Manutenção de servidores: 
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 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 (contas dos utilizadores e as suas caixas de correio) 

 IPBrick Dados Secundária (contas dos utilizadores e as suas caixas de correio) 

 IPBrick Backup (Backup dos dados utilizadores) 

 Multimédia do Posto de Turismo (conteúdos turísticos no posto de turismo) 

 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) 

 Regulador de Fluxo (iluminação publica da cidade) 

 Revisão de Preços (software Primavera) 

 Piscina Municipal (SportStudio – Gestão de utentes, entradas, turmas, etc.) 

 Multipeers (Gestão de indicadores) 

 Águas (Servidor antigo de aplicações) 

 G.A.M (Gestão de Senhas) 

 Laboratório CMM (Teste de servidores) 

 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 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 111 de 335  

 

Magistrados, Serviços Técnicos, Palácio dos Távoras, Biblioteca Municipal, Auditório 

e Parque de Campismo. 

 Implementação dos Mupis interativos da, Rua da República, Gam e Auditório 

Municipal. 

 Implementação da rede gratuita WI-FI “Mirandela_free” (implementada na cidade 

com 4 pontos de acesso: Mercado, Zona Verde, Parque do Império e Largo do Cardal 

 Manutenção da rede Wireless do Auditório Municipal, Átrio do Auditório e Salão 

Nobre. 

 Manutenção do sistema de comunicações VOIP 

 Manutenção dos espaços Mini Gam na Torre Dona Chama 

 Manutenção dos Servidores em Máquinas Virtuais 

 Manutenção da segurança informática  

 Manutenção da nova hierarquia dos sistemas de rede 

 Manutenção dos relógios de ponto 

 Manutenção do portal oficial do Município de Mirandela (www.cm-mirandela.pt): 

423 Atualizações/novos posts ano; 

 

 

 Manutenção do portal ofici al do Desporto (http://desporto.cm -mirandela.pt):  

241 Atuali zações /novos posts ano;  

http://www.cm-mirandela.pt/
http://desporto.cm-mirandela.pt/
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44 ..55   --  UUNNIIDDAADDEE  OORRGGÂÂNNIICCAA  DDEE  CCOO MMPPRRAASS   EE  AAPPRROOVVIISS IIOONNAAMMEENNTTOO  (( UUOOCCAA)) 

Em termos de recursos humanos estiveram adstritos à Unidade Orgânica de Compras e 

Aprovisionamento, designada abreviadamente pela sigla UOCA, anteriormente designada por 

Área Funcional de Compras e Aprovisionamento, dois Técnicos Superiores, quatro 

Assistentes Técnicos e dois Assistentes Operacionais, supervisionados por um Dirigente 

Intermédio de 3.º Grau. 

A UOCA tem como missão conduzir os procedimentos de empreitada de obras públicas, 

locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, respeitando os melhores 

critérios de gestão económica, financeira e de qualidade. 

Como principais atividades desenvolvidas pela UOCA, destaca-se a formalização de 

procedimentos para a formação de contratos, designadamente, de empreitada de obras 

públicas, locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços devidamente 

autorizados, necessários ao regular funcionamento de todas as unidades orgânicas da 

autarquia e à prossecução das atividades que lhe estão cometidas, de acordo com as regras 

legais aplicáveis.  

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. 
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Assegurou-se o acompanhamento de todas as aquisições de bens e serviços a partir da 

emissão da requisição externa até à fase da entrega dos bens ou serviços de forma a garantir o 

cumprimento da relação contratual. 

Procedeu-se à constituição e gestão racional de stocks, em consonância com critérios 

definidos em articulação com os diversos serviços utilizadores. 

Foi também articulado com o serviço de armazém, 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. 

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. 

Efetuou-se a conferência e registo de toda a faturação, procedendo ao posterior envio para 

confirmação com os respetivos antecedentes que lhe deram origem, remetendo no final ao 

serviço de Contabilidade as faturas e respetivas requisições. 

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.  

Em termos quantitativos, o trabalho executado neste serviço, traduz-se de acordo com os 

quadros seguintes: 

Quadro I 

 Anos / Quantidade (n.º) ou Valor 

Descrição do serviço efetuado 2014 2015 2016 
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Ajustes Diretos – Regime Geral  38 56 47 

Concursos Públicos 6 4 9 

Redução de contratos a escrito 42 61 57 

Requisições externas de despesa 507 160 11 

Requisições externas contabilísticas 1136 1789 2382 

Requisições internas recebidas e fornecidas pelo armazém 1400 614 2826 

Contagem física e car regamento de ficheiro informático do stock 3194 3769 3825 

Valor global dos bens existentes no stock do armazém 225.314,76 € 225.727,19 € 230.549,24€ 

Guias de entrega fornecidas 182 56 27 

Reformulação de apólices de seguros 125 120 123 

A tabela infra quantifica, por tipo de procedimento pré-contratual adoptado, os contratos 

celebrados durante o ano de 2016: 

Quadro II 

Tipo do contrato N.º de contratos Valor do contrato 

Empreitada 20 2.862.677,34 € 

Bens 9 431.762,20 € 

Serviços 28 1.040.783,29 € 

TOTAL 57 4.335.222,83 € 

 

O quadro infra quantifica e compara, por tipo de contrato, os procedimentos formalizados nos 

últimos três anos: 

Quadro III 

Tipo de Procedimentos N.º Procedimentos Preço Base Valor adjudicação 

Bens  11 704 792,90  €  653 914,88  €  

Empreitada 12 1 738 589,00 €  1 238 525,34 €  

Serviços  31 1 780 512,30 €  751 554,30  €  

2014 Total  54 4 223 894,20 € 2 643 994,52 € 
Bens  25 511 289,96  €  446 581,36  €  

Empreitada 14 1 121 252,37 €  923 946,33  €  

Serviços  41 2 480 171,05 €  834 565,54  €  

2015 Total  80 4 112 713,38 € 2 205 093,23 € 

Bens  12 681.573,00  €  507.693,10  €  

Empreitada 24 7.443.757,00 €  2.929.455,20 €  

Serviços  20 1.226.358,70 €  1.016.849,43 €  

2016 Total  56 9.351.688,70 € 4.453.997,73 € 

 

44 ..66   --  UUNNIIDDAADDEE  OORRGGÂÂNNIICCAA  DDEE  SS EERRVVIIÇÇOOSS   UURRBBAANNOOSS   EE  ÂÂMMBBIIEENNTTEE  

44 ..66 ..11 - IInnttrroodduuççããoo   

É da competência da Câmara Municipal desenvolver ações que vão ao encontro de uma 

política de gestão integrada com um conjunto de medidas que visem proporcionar uma 

melhoria do nível de qualidade de vida dos munícipes, no que se refere à limpeza e 

manutenção do espaço público. 
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Para além de dar continuidade ao trabalho realizado nas áreas que lhe competem, esta unidade 

orgânica, deu destaque à área de sensibilização ambiental, que é já uma das componentes 

prioritárias e permanentes no âmbito do ambiente. 

Esta Unidade Orgânica, centrou-se, em 2016, nas seguintes áreas de intervenção: 

- Limpeza urbana 

- Ambiente 

- Parques infantis 

- Espaços verdes 

- Mercados e feiras 

- Cemitérios 

A estrutura de funcionários nesta área funcional, foi: 

- 1 Chefe de Unidade Orgânica 

- 3 Técnicos Superiores 

- 2 Encarregados Operacionais 

- 73 Assistentes Operacionais 

44 ..66 ..22   --  AAmmbbiieennttee  UUrrbbaann oo  

A procura continuada de novas soluções para o manuseamento e tratamento de resíduos, a 

sensibilização ambiental e criação de condições para a reutilização dos mesmos, através da 

reciclagem, foram algumas orientações seguidas na gestão de resíduos, por forma a minimizar 

o impacte ambiental negativo que os resíduos provocam.  

44 ..66 ..33   --  GGeess ttããoo  ddee  PPrraaiiaass   FFlluuvviiaaiiss 

 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, 1 dirigente intermédio de 3º grau, 1 

técnico superior, 1 encarregado e 2 assistentes 

operacionais. 
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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 2016, a Autarquia, com a finalidade de proceder à gestão direta da zona balnear do Parque 

Dr. José gama, levou a cabo uma série de ações de melhoramento na referida praia, 

nomeadamente, colocação de areia da póvoa, instalação de equipamentos bio -saudáveis, na 

zona envolvente, instalação de um posto de praia completo, bem como de um casa de apoio 

para armazenamento dos elementos do posto referido e, ainda a instalação de 

sanitários/balneários de apoio à praia, durante a época balnear.  

A gestão da época balnear, decorreu entre julho e setembro, tendo sido efetuados trabalhos no 

espaço envolvente das praias, quer na praia do Parque DR. José Gama, quer nas restantes 

praias designadas como zonas balneares (praia de Quintas, praia de Vale de Juncal e praia da 

Maravilha), quer ao nível do corte de ervas, colocação de contentores/ecopontos e recolha 

semanal de resíduos. 

44 ..66 ..44   --  MMaannuutteennççããoo  ddee  PPaarrqquueess   IInnffaannttii ss  

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 15 freguesias do 

concelho, sob responsabilidade das mesmas. 

Durante o ano de 2016, e em conformidade com o novo decreto-lei nº 203/2015 de 17 de 

setembro, foram realizadas ações de inspeção mensais, aos espaços referidos anteriormente, 

tendo em conta um planeamento definido anualmente, inspeções essas realizadas por 1 

técnico superior e 1 assistente operacional.  

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). 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 117 de 335  

 

Para cada uma das visitas atrás referidas, foi elaborado um relatório, tendo sido as 

necessidades verificadas, encaminhadas para o chefe da DSO, 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 oficio, com as várias necessidades verificadas. 

4 ..66 ..55   --  MMaannuutteennççããoo  ddooss   cceemmiittéérriiooss   mmuunniicciippaaiiss  

Encontram-se afetos a estes espaços 4 assistentes operacionais 

(coveiros), estando distribuídos 2 funcionários no cemitério 

velho e 2 funcionários no cemitério de Golfeiras. 

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 e, pequenas reparações.  

Durante o ano de 2016, foram realizadas 33 inumações no cemitério de Golfeiras e 41 

inumações no cemitério velho.  

 

44 ..66 ..66   --  VVaarrrreedduurraa  uurrbbaannaa 

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 apoiam esta atividade e 

são distribuídos por outros cantões trabalhadores provenientes dos 
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programas do centro de emprego/inserção. 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, em média 2 assistentes operacionais com 2 

sopradores, foi realizada atendendo a um esquema de 

trabalhos pré-definidos através do planeamento anual e 

para o qual o se obteve um indicador médio anual de 

56,3%. A quantificação deste indicador encontra-se diretamente dependente das situações de 

impossibilidade de funcionamento da máquina varredora, nomeadamente, situações de avaria. 

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. 
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44 ..66 ..77 ..  LLiimmppeezzaa  ddee  ss aannii ttáárriiooss   ppúúbbll iiccooss 

O perímetro urbano contou com 27 instalações sanitárias fixas, 

cuja manutenção tem sido assegurada por 6 funcionários 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. 

44 ..66 ..88 ..  RReemmooççããoo  ddee  ppuu bbll iicciiddaaddee  ee  ggrraaffii ttiiss 

O serviço passou pela identificação do tipo de publicidade, averiguando se foi ou não 

autorizada. Neste último caso, a prática realizada foi a da remoção imediata, efetuada por 1 

assistente operacional. 

No caso de grafitis, procede-se à sua lavagem e/ou remoção com produtos químicos 

adequados. 
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44 ..66 ..99   --  LLaavvaaggeemm  ddee  aarrrruuaammeennttooss  

 A lavagem dos arruamentos esteve limitada às 

condições climatéricas, sendo este serviço, por norma, 

realizado durante as épocas de festividades ou eventos 

pontuais e, lavagem da praça do mercado, com uma 

periodicidade aproximada de 2 em 2 meses. 

Paralelamente aos serviços de lavagem planeados surgiram ao longo do ano, diversas 

necessidades de realização de outros serviços de lavagem, decorrentes de remoção de terras 

resultante de operações de loteamento, obras públicas e particulares, aumentos de caudal da 

zona ribeirinha, entre outros. 

O serviço de lavagem de arruamento foi realizado, em média, por 1 assistente operacional 

(tratorista), acompanhado de mais 1 assistente operacional. 

 

44 ..66 ..1100   --  RReeccoollhhaa  iinnddii ffeerreenncciiaaddaa   

 A gestão das unidades de contentores de resíduos indiferenciados, 

envolveu frequentemente o aumento de algumas unidades, quer no 
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perímetro urbano, quer nas restantes freguesias do concelho, encontrando-se este aumento 

associado a necessidades adicionais, atos de vandalismo e outros. 

 

 

44 ..66 ..1111   --  RReeccoollhhaa  sseelleettiivvaa  

A colocação e substituição de ecopontos foram realizadas em 

colaboração com a empresa intermunicipal Resíduos do 

Nordeste. No último ano, o número de ecopontos manteve-se 

praticamente inalterado, uma vez que não se verificaram 

necessidades adicionais por parte da população.  

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 2016, bem como a quantidade de resíduos recolhidos 

nos 2 ecocentros de Mirandela e ainda a quantidade de óleos recolhidos, durante o ano de 

2016. 

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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44 ..66 ..1122   --  IIllhhaass   eeccoollóóggiiccaass  

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), Av. Amoreiras (frente à Multióticas), Av. Amoreiras (Minipreço), Parque do cardal 

(Ótica) e Parque Cardal (Philips). 

Algumas das ilhas ecológicas, encontram-se em processo de melhoramento, por parte do 

serviço de obras municipal/empreiteiro, uma vez que o seu funcionamento inicial se verificou 

não ser o mais eficaz. 
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44 ..66 ..1133   --  CCoonntteennttoorreess   ddee  rroouuppaass   uuss aaddaass   

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 2016, a empresa Ultriplo forneceu à Câmara, 

brinquedos e livros, resultantes das recolhas efetuadas, tendo sido os mesmos encaminhados 

para o serviço de ação social do Município, a fim de serem doados a IPSS.  
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44 ..66 ..1144   --  RReeccoollhhaa  ddee  mmoonnss ttrrooss  

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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44 ..66 ..1155   --  EEll iimmiinnaaççããoo  ddee  eerrvvaass   iinnffeess ttaanntteess  

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-se 

dado preferência à eliminação de ervas pelo método mecânico, sempre que possível. 

Este serviço 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.  



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 126 de 335  

 

 

 

44 ..66 ..1166   --  LLiimmppeezzaa  ddee  ss aarrjjeettaass  

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. 

44 ..66 ..1177   --  RReemmooççããoo,,  ttrraattaammeennttoo  ee  vvaalloorriizzaaççããoo  ddee  rreess íídduuooss   ppeerriiggooss ooss ::  VVeeííccuullooss   eemm  ffiimm  ddee  

vvii ddaa  ((VVFFVV))   

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 
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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 da DSU, com a 

colaboração da PSP local, nos termos do Decreto-Lei nº 196/2003, de 23 de Agosto – 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 que, 

caso não procedam ao levantamento da viatura removida, é aguardado um período de 45 dias 

úteis (após colocação de Aviso de Edital em jornal local), período após o qual a viatura é 

encaminhada para desmantelamento, através de uma empresa legalmente acreditada para o 

efeito.  

De forma a agilizar todo o processo, foi efetuado uma colaboração com a empresa 

MIRAPAPEL, empresa que está acreditada e inserida na rede de parceiros da VALORCAR. 

 

44 ..66 ..1188   --  SSeennssiibbii ll iizzaaççããoo  aammbbiieennttaall   

O setor de Ambiente e Serviços Urbanos tem vindo a desenvolver, ao longo dos últimos 10 

anos, várias ações de caracter ambiental, em colaboração com várias instituições, quer de 

ensino, quer de segurança, empresas particulares e outras. 
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Durante o ano de 2016, foram desenvolvidas várias atividades, com base num plano anual, 

previamente estabelecido, tendo-se obtido um 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: 

- Dia Mundial da Água, 22 de março, desenvolvido em colaboração com a Proteção civil 

Municipal, que comemora o dia da Árvore e Floresta (21 de março); 

- Semana da Energia e do Ambiente, 29 de maio a 5 de junho; 

- Semana Europeia da Mobilidade, 16 a 22 de setembro; 

- Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, 21 e 26 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. 

 Além das ações de sensibilização planeadas, 

foram ainda realizadas ações junto da população, 

no decurso de eventos, das mais diversas áreas, 

nomeadamente nas festas da cidade de Mirandela, 

onde se criou o conceito de EcoEvento, tendo sido 

distribuídos vários contentores, ao longo do 

perímetro de incidência da festa, para deposição dos resíduos que mais frequentemente são 

produzidos (embalagens de plástico e metal). 
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44 ..66 ..1199   --  MMaannuutteennççããoo  ddee  rreecciinnttooss   ddee  mmeerrccaaddooss   ee  ffeeiirraass  

A este nível, existem um total de 5 assistentes operacionais responsáveis pelos recintos da 

Reginorde e praça do mercado, encontrando-se distribuídos, 3 no mercado municipal e 2 na 

Reginorde.  

Em ambos os locais, realizaram-se 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. 

Atividades desenvolvidas no recinto da Reginorde 

Atividades permanentes ao longo do ano 
Atividades pontuais durante o ano 

Mercado de grossistas  

(1 vez por semana) – Pavilhão B 

Passeio TT / Feira da Alheira – Clube de Motards 

de Mirandela  

4 de março – Pavilhão B 

Ensaios do rancho folclórico de Golfeiras  

(1 vezes por semana) – Pavilhão B 

Semana Académica - Associação de Estudantes 

da Escola Superior de Comunicação  

7 a 11 de abril – Pavilhão B 

 CTM 

(todos os dias) - Pavilhão A 

Convenção de Aerokick Intensytive Mix 2016 

25 e 26 junho – Pavilhão B 

Mestre Jesus Novo – Kung Fu e Karaté  

(todos os dias) - Sala de jantar do pavilhão A 

Receção ao caloiro - Associação de Estudantes da 

Escola Superior de Comunicação 

27 a 29 outubro – Pavilhão B 

  

 

Magusto das catequeses 

12 de novembro – Pavilhão B 

 Baile de finalistas da escola secundária de 

Mirandela  
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12 de dezem bro – Pavilhão B 

44 ..66 ..2200   --  AAppooiioo  aa  oouuttrrooss   ss eettoorreess  

Durante o ano de 2016, foram realizados trabalhos, no âmbito do apoio a outros setores, 

nomeadamente, ao setor de veterinária, através da realização de capturas, recolha de animais 

cedidos pelos donos e recolha de cadáveres de animais. 

Este setor participou, dentro da sua área de intervenção, nos mais diversos pedidos, ao nível 

de eventos e solicitações externas e internas. 

44 ..77   --  CCOONNTTRROOLLOO  DDAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  DDAA  ÁÁGGUUAA  DDEE  CCOONNSS UUMMOO  HHUUMMAANNOO  DDOO  

CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  MMIIRRAANNDDEELLAA  

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.  

44 ..77 ..11   --  MMeettooddoolloogg iiaa  AAddoottaaddaa   

Considerando a legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto, 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). 

No quadro seguinte encontram-se esquematizados a frequência mínima de amostragem e a 

frequência efetuada, durante o ano de 2016.  

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. 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 131 de 335  

 

 

ZA  

Frequência mínima de amostragem 

(Decreto-Lei 306/2007 – Anexo II) 
Frequência efetuada 

PA 

CR1 CR2 CI CR1 CR2 CI 

Abreiro 6 2 1 6 2 1 6 

Aguieiras 12 4 1 31 4 1 31 

Alvites 6 2 1 6 2 1 6 

Avantos 6 2 1 6 2 1 6 

Avidagos 6 2 1 6 2 1 6 

Caravelas 6 2 1 6 2 1 6 

Carvalhal 6 2 1 6 2 1 6 

Cedães 6 2 1 6 2 1 6 

Cedaínhos 6 2 1 6 2 1 6 

Couços 6 2 1 6 2 1 6 

Eivados 6 2 1 6 2 1 6 

Fonte da Urze 6 2 1 6 2 1 6 

Lamas de  Cavalo 6 2 1 6 2 1 6 

Lamas de  Orelhão (1) 6 2 1 6 2 1 6 

Lamas de  Orelhão (2) 6 2 1 6 2 1 6 

Mascarenhas 6 2 1 6 2 1 6 

Milhais 6 2 1 6 2 1 6 

Mirandela 36 19 3 36 22 3 36 

Mosteiró 6 2 1 6 2 1 6 

Múrias 6 2 1 6 2 1 6 

Pai Torto 6 2 1 6 2 1 6 

Palorca 6 2 1 6 2 1 6 

Paradela 6 2 1 6 2 1 6 

Passos 6 2 1 6 2 1 6 

Pereira 6 2 1 6 2 1 6 

Pousadas 6 2 1 6 2 1 6 

Rêgo de Vide  6 2 1 6 2 1 6 

Regodeiro 6 2 1 6 2 1 6 

Ribeirinha 6 2 1 6 2 1 6 

São Pedro Vale de Conde 6 2 1 6 2 1 6 

Suçães 6 2 1 6 2 1 6 

Vale de Asnes 6 2 1 6 2 1 6 

Vale de Lagoa  6 2 1 6 2 1 6 

Vale de Prados 6 2 1 6 2 1 6 

Valverde da Gestosa 6 2 1 6 2 1 6 

Vila Boa  6 2 1 6 2 1 6 

TOTAL  252 91 38 271 94 38 271 

 

No que diz respeito à verificação de conformidade do controlo da qualidade da água, de 

acordo com a alínea a) do art.º 10º do D.L. n.º 306/2007, 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 306/2007, submeteu à aprovação da ERSAR 

(Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos) um Programa de Controlo de 
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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 2016, os resultados da 

verificação de Qualidade da Água para Consumo Humano relativos a 2015, 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: 

 

 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 2016, foi o LRTM – Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda. 

44 ..77 ..22   --  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ggeerraall   ddoo  ssiiss tteemmaa  ddee  aabbaass tteecciimmeennttoo  ddee  áágguuaa  ddoo  ccoonncceellhhoo  ddee  

MMiirraannddeellaa  

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, 
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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.  

44 ..77 ..33   --  AAnnááll iissee  gg lloobbaall   ddaa  qquu aall iiddaaddee  ddaa  áágguuaa  zzoonnaass   ddee  aabbaass tteecciimmeennttoo  ddoo  ccoonncceellhhoo  ddee  

MMiirraannddeellaa  

Considerando as normas e regras estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de 

Agosto, 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.º306/2007, de 27 de Agosto. 

 Os incumprimentos resultantes das análises efetuadas não cumprirem os 

valores paramétricos definidos no Anexo I, do mesmo diploma. 

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:  

 

                             (1) 

 

Em todas as ZA do concelho de Mirandela, durante o ano 2016, 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 2014 e 2016.  

100
º

º
% 

asobrigatóriaresregulamentanálisesden

faltaemanálisesden
faltaemanálisesde
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Ano 2014 2015 2016 

Tipo de 

controlo 
CR1 CR2 CI Total CR1 CR2 CI Total CR1 CR2 CI Total 

N.ºanálises 
Regulamentares 

252 91 38 381 252 97 39 388 252 91 38 381 

N.ºanálises 
efetuadas 

271 92 38 400 271 97 39 407 271 94 38 403 

N.ºanálises em 
falta  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

%análises em 

falta  
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 306/2007, de 27 de Agosto.  

A expressão que permite o cálculo da percentagem de análises em incumprimento ao valor 

paramétrico é a seguinte: 

                                                                  

                 (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 2014 e 2016. 

 

No quadro seguinte apresenta-se a análise comparativa dos incumprimentos ao valor 

paramétrico, por grupo de parâmetros, do concelho de Mirandela, entre 2014 e 2016.  

Tipo de Controlo  N.º análises reali zadas N.º análises em incump. % análises em incump. 

100
º

º
.% 

VPcomefectuadasanálisesden

ntoincumprimeemanálisesden
VPaoincumpemanálises
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com VP ao VP ao VP 

Dados de 2014  

CR1 542 14 2,58% 

CR2 970 13 1,34% 

CI 1109 16 1,44% 

TOTAL 2621 43 1,64% 

Dados de 2015  

CR1 542  7 1,29% 

CR2 1046 18 1,72% 

CI 1185 15 1,27% 

TOTAL 2773 40 1,44% 

Dados de 2016  

CR1 542 19 3,51% 

CR2 986 12 1,22% 

CI 1204 11 0,91% 

TOTAL 2732 42 1,54% 

Na figura seguinte estão representadas as percentagens de incumprimentos do valor 

paramétrico, por grupo de parâmetro e por parâmetro, relativas a 2014, 2015 e 2016.  
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No gráfico seguinte estão representadas, de forma resumida, as percentagens de 

incumprimentos dos parâmetros da qualidade da água, em relação ao respetivo valor 

paramétrico, entre 2014, 2015 e 2016, por trimestre. 
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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 Objeti vo Objetivo  Indicador Meta  Frequência 

OBJ 1  Garantir a qualidade da água 
para consumo humano.  

Percentagem de incumpri mento dos 

parâmetros de qualidade. <2% Tri mestral 

 

 

A água distribuída no concelho de Mirandela apresenta uma excelente qualidade. O indicador 

de água segura supera os 98%, 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”, 13 registaram uma 

percentagem de 100% de água segura. 
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No gráfico seguinte está expressa a evolução da percentagem de água segura no concelho de 

Mirandela, desde o ano de 2008. 

 

 

As situações de incumprimento dos valores paramétricos representaram, em 2016, cerca de 

um e meio por cento. 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. 

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. 

De realçar ainda o facto de que, a Câmara Municipal de Mirandela foi convidada, enquanto 

entidade gestora de sistemas públicos de abastecimento, para integrar um grupo de trabalho 

constituído por algumas entidades gestoras a nível nacional e pela ERSAR, para iniciar um 

projeto de elaboração e implementação de planos de segurança da água (PSA). 

Com a revisão da Diretiva n.º98/83/CE, do Conselho, de 3 de novembro, relativa à qualidade 

da água para consumo humano, e quando transposta para o Direito Nacional, os PSA ś serão 

documentos de implementação obrigatória, segundo as novas metodologias preconizadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), na sua 3º Edição das Guidelines for Drinking Water 

Quality.   
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Com esta nova metodologia pretende-se operar uma mudança na abordagem dos mecanismos 

de controlo de qualidade da água, do atual processo de monitorização de conformidade de 

“fim-de-linha” para um processo de gestão de segurança de todo o processo, desde a fonte de 

água bruta até aos pontos de consumo. 

Estes planos têm por objetivo garantir a qualidade da água de consumo humano, incorporando 

metodologias de avaliação e gestão de riscos, constituindo o ponto de partida para se poderem 

estabelecer procedimentos e boas práticas de gestão e operação de sistemas, tais como a 

minimização da contaminação nas origens de água, redução ou remoção da contaminação 

durante o processo de tratamento e a prevenção de pós-contaminação durante o 

armazenamento. 

O projeto de elaboração e implementação de PSA ś foi iniciado pela ZA de Rêgo de Vide, 

sendo posteriormente alargado às restantes zonas de abastecimento que constituem o 

concelho. 

44 ..77 ..44   --  CCOONNTTRROOLLOO  AANNAALLÍÍTTIICCOO  DDAA  QQ UUAALLIIDDAADDEE  DDOOSS   EEFFLLUUEENNTTEESS   DDAASS   EETTAARR´́SS  

A Câmara Municipal de Mirandela implementou um programa de autocontrolo e 

monitorização de ETAR ś, com início no mês de junho de 2014. Este programa de 

autocontrolo, implementado nas 59 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 2016 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. 
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O gráfico seguinte traduz a evolução do número de ETAR ś em conformidade, relativamente 

aos parâmetros pesquisados com frequência mensal e trimestral, segundo o Decreto -Lei 

236/98, de 1 de agosto. 

   

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 Objeti vo Objetivo  Indicador Meta  Frequência 

OBJ 3  
Garantir a qualidade 

dos efluentes das 

ETAR ś.  

Percentagem de ETAR ś em cumpri mento 

aos valores paramétricos. >50% Tri mestral 
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44 ..77 ..55   --  CCOONNTTRROOLLOO  EE  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDAA  QQ UUAALLIIDDAADDEE  DDAA  ÁÁGGUUAA  DDAA  PPIISS CCIINNAA  

MMUUNNIICCIIPPAALL  CCOOBBEERRTTAA   

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. 

44 ..77 ..55 ..11   --  MMeettooddoollooggiiaa  AAddoottaaddaa   

Considerando o Decreto Regulamentar n.º 5/97 de 31 de Março, que regula as Condições 

Técnicas e de Segurança dos Recintos com Diversões Aquáticas, e a 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. 
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Nesta matéria são ainda referência a 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; e o 

Guidelines for safe recreational water environments, Vol II, Swimming Pools and Similar 

Environments 2006, da OMS. 

44 ..77 ..55 ..22   --  CCoonnttrroolloo  ee  rreegguullaaççããoo  ddaass   ccaarraacctteerrííss ttiiccaass   ddaa  áágguuaa    

Os parâmetros determinados em Laboratório Certificado, em 2016, foram efetuados duas 

vezes por mês, com um intervalo mínimo de dez dias, em conformidade com o nº3 do Artigo 

35º do Decreto Regulamentar n.º5/97, de 31 de março. Os parâmetros determinados estão 

expressos no quadro seguinte: 

Parâmetros Químicos Parâmetros Microbiológicos 

Cloretos Microorganismos viáveis a 37ºC 

Condutividade Coliformes totais 

Oxidabilidade Escherichia coli 

Turvação Pseudomonas aeruginosa 

 Estafilococos produtores de coagulase (+/-) 

 Estafilococos Totais 

 

Os parâmetros físico-químicos controlados mensalmente nas instalações da piscina municipal 

estão descritos no quadro que se segue. A 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 mensal e/ou semanal e/ou diária) 

Amónia Cloro Livre 

Alcalinidade Total Cloro Combinado 

Alumínio Cloro Total 

Amónio  pH 

Cobre Livre Temperatura  

Ferro Ácido Cianúrico 

Sulfatos  
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4.7.5 ..33   --  RReeppooss iiççããoo  ddee  áágguuaa  nnoovvaa  nnaass   ppiiss cciinnaass 

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 

2014 e 2016. 

 

 Piscina Grande Piscina Pequena 

P iscina Tanque de co mpensação Piscina Tanque de 

compensação 

Dimensões 

(m3) 
625 67 97,5 33 

Total 692 130,5 
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Relativamente aos indicadores definidos para 2016, no âmbito do sistema de gestão de 

qualidade do Município, conclui-se o seguinte: 
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Processo PO.01 

N.º Objeti vo Objetivo  Indicador Meta  Frequência 

OBJ 4  

Cumpri mento dos parâmetros 

bacteriológicos na avaliação da qualidade da 
água.                     (8 parâmetros) P iscina 

Grande 
% de conformidade dos 

parâmetros  

bacteriológicos 
100% Tri mestral 

Cumpri mento dos parâmetros 

bacteriológicos na avaliação da qualidade da 

água.                    (8 parâmetros) P iscina 

Pequena 

OBJ 5  

Cumprimento de parâmet ros químicos 

na avaliação da qualidade da água.                

(6 parâmetros) Piscina Grande % de conformidade dos 

parâmetros químicos 

 

 

 
100% 

Tri mestral 

Cumprimento de parâmet ros químicos  

na avaliação da qualidade da água.                

(6 parâmetros) Piscina Pequena 

  

OBJ 6  

Cumprimento do plano diário de 

análises aos parâmetros fisí co-químicos 

obrigatórios.                                              

(4 parâmetros) Piscina Grande 
% de análises físico-

químicas em 

incumprimento 

 
 

 

<50% 

 
 

 

Tri mestral 

Cumprimento do plano diário de 

análises aos parâmetros fisí co-químicos 

obrigatórios                                                  

(4 parâmetros) Piscina Pequena 

  

OBJ 7  

Cumprimento diário de renovação de 

água Piscina Grande 
% média diária 

<2% 

Tri mestral 
Cumprimento diário de renovação de 

água Piscina Pequena 
<3% 

     

44 ..77 ..66   --  PPLLAANNOO  DDEE  GGEESS TTÃÃOO  DDEE  EESS PPAAÇÇOOSS   VVEERRDDEESS   

A orgânica do serviço de Espaços Verdes, era formada por um Técnico Superior, um 

Encarregado Operacional, um Assistente Técnico e trinta e três Assistentes Operacionais. Foi 

afetado um Assistente Técnico, foram transferidos para outros serviços dois Assistentes 

Operacionais e um aposentou-se. Relativamente à gestão de recursos humanos, à semelhança 

do ano transato, procurou-se fomentar a repartição de responsabilidades por tipo de atividade 

em vez da repartição por zona geográfica, implementando, sempre que necessário, uma 

gestão mista, criando equipas de intervenção.  

Ao nível de uma estratégia de gestão sustentável foram tomadas algumas medidas, à 

semelhança de anos transatos, entre as quais se salientam a restrição de uso de adubos 

químicos, produtos fitossanitários (implementação da medida Zero Pesticidas) e herbicidas, 

conceitos de “Xerojardinagem”, sem colocar em causa o uso e utilização dos espaços.  

No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, obtiveram-se os resultados trimestrais 
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indicados na (Tabela 1), referentes ao 

PO.06_PROC.04_IMP.01_Plano_Gestao_Espacos_Verdes, procedendo-se em conformidade 

com o plano estabelecido, assegurando para cada espaço verde um nível de manutenção 

diferenciado de acordo com o contributo ambiental e social. O indicador médio anual foi 

(91,37 %). 

Tabela 1 Indicadores trimestrais (% ) 

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

92,07 98,28 89,35 85,77 

 

Procurando simplificar a monitorização do Plano Gestao Espacos Verdes, verificaram-se 

alterações ao nível das infraestruturas, ou seja, diferenciaram-se os Parques e os Jardins, com 

maior contributo ambiental, económico e social e agruparam-se os espaços verdes com menor 

relevância ambiental, no processo Jardins_2016. Criaram-se assim 15 (quinze) processos, ao 

invés de 91 (noventa e um) no anterior plano. Esta alteração simplifica também o registo 

diário das atividades desenvolvidas na aplicação da contabilidade de custos. 

O plano de operações de manutenção define, a prioridade relativa de intervenção, o 

cronograma temporal das ações de manutenção para cada espaço verde – árvores, arbustos, 

relvados, canteiros de flor, sistemas de rega, o responsável e os colaboradores envolvidos. A 

(Tabela 2) indica o nº de ações planeadas e executadas, correspondendo a (85,18 %) de 

execução, não traduzindo no entanto as ações executadas e não planeadas. 

Tabela 2 Manutenção operacional anual do plano 

Ações manutenção planeadas Ações manutenção executadas 

823 701 
 

 

Na (Tabela 3) podemos observar que a área de espaços verdes se reparte por 417 canteiros, 

muitos deles de pequena dimensão, representando um constrangimento a nível da 

manutenção. A estes espaços acresce em termos de manutenção os espaços verdes da Ecoteca 

e Ninho Empresas. 

Relativamente à construção de novos espaços, foi executado por administração direta o 

projeto de paisagismo, modelação do terreno, e sistema de rega do espaço envolvente da 

Ecoteca. 
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Procedeu-se à remodelação do separador de trânsito da Avenida 25 de Abril, substituindo a 

sebe de Piracantha por Prado de Flor. 

O nº de árvores e arbustos nos locais mais representativos em termos de área e de uso pode 

observar-se na (Tabela 4). 

Tabela 4 Distribuição do nº de árvores por espaço verde 

Espaços Verdes 
Árvores 

(Nº) 

Parque do Império 133,00 

Câmara Municipal 33,00 

Margem direita da Ribeira de Carvalhais 191,00 

Parque José Gama 257,00 

Praça do Mercado 60,00 
 

 

O (Gráfico 1) representa a distribuição do nº de árvores por varieda cultivada em diferentes 

espaços verdes mais representativos da Cidade, de salientar (257) unidades no Parque José 

Gama, (191) unidades na Margem Direita da Ribeira de Carvalhais e (133) unidades no 

Parque do Império.  

 

Tabela 3 Área (m2) e canteiros de espaços verdes (nº), matas e floresta e outros espaços 

Designação 

Área  Canteiros 

(m
2
)  (nº) 

Espaços Verdes 235.923,00 417 

Matas e floresta 65.378,00 10 

Outros Espaços 45.000,00 - 

Total 346.301,00 427 
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Gráfico 1 Distribuição do nº de árvores em diferentes espaços verdes e parques mais representativos da Cidade.  

Ao nível da gestão da rega, foram efetuadas as operações de manutenção na rede de rega de 

espaços verdes e ampliando a sua extensão, como exemplo a adução para a envolvente da 

Ecoteca a partir de Hidrante. Procurou-se inovar na gestão da rega, aquirindo controladores 

geridos a partir de qualquer smartphone ou tablet com Bluetooth 4.0, com princípio de 

comunicação via WIFI ou BLUTOOTH, evitando consolas de programação e abertura caixas 

de alojamento de válvulas para programação da rega. 

PPllaannoo  ddee  GGeess ttããoo  ddoo  VViivveeiirroo  MMuunniicciippaall   

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 devolução, controlo de 

produção e propagação vegetativa. O plano identifica as necessidades de produção de cada 

elemento verde e a necessidade de adquirir externamente por via de requisição. O plano de 

plantação identifica as necessidades anuais de elementos para cada um dos 93 locais 

estabelecidos.  

Os registos passaram a ser introduzidos em tabela dinâmica em excel 2007 e todos os 

utilizadores autorizados podem consultar os dados referentes ao stock existente em viveiro e 

relatórios de entradas e saídas por espaço verde ou entidade. 

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 . 

Como se pode observar no gráfico seguinte houve um acréscimo em 2016 na aquisição 

externa de elementos verdes (7326 un) relativamente a 2015. Relativamente à autoprodução 

verifica-se um acréscimo de 3137 (un) comparativamente com 2015.  
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O gráfico ilustra o destino dos elementos verdes nos anos de 2015 e 2016.  

 

Foram ornamentadas com elementos decorativos de jardim 100 carretas que participaram na 

décima terceira edição do Festival de Jardins Nómadas. Ao longo do ano estes elementos 

decorativos cumpriram a sua função ambulante, na ornamentação e decoração de eventos 

diversos. 

   

XIII Festival de Jardins Nómadas com enorme participação de Escolas e Jardins de Infância. 

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. 
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OOuuttrraass   aattiivviiddaaddeess   

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 engarrafamento do azeite. Os 

resultados da produção dos últimos três anos encontram-se representados no gráfico seguinte.  

 

Inserido no “XI Festival de Sabores do Azeite Novo ”, foi desenvolvida a atividade “Curso de 

poda e condução da oliveira” com participação de assistentes operacionais do serviço de 

espaços verdes. 

Decoração do espaço no edifício da Alfândega Porto no evento - Feira da Alheira 2016. 
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Feira da Alheira de Mirandela – Alfândega do Porto 

Como se pode observar no gráfico seguinte, realizaram-se (87) trabalhos de floricultura 

ornamental, decoração de espaços, em ações ou eventos promovidos pelo Município. Aquele 

valor foi de (87) em 2014, (93) em 2015 e (87) em 2016.  

 

 

No ano de 2016 foram acompanhados estágios profissionais em contexto de trabalho, que 

decorreram no Viveiro Municipal ou nos espaços verdes e também medidas solicitadas pelo 

Instituto de reinserção Social (IRS). 

Execução da decoração e distribuição de 100 carretas pelas montras do comércio tradicional 

no evento “Sábado em Grande “. Produção de 1000 manjericos. 

Estes serviços elaboraram a decoração de um carro alegórico que participou na marcha 

luminosa das festividades em honra de Nossa Senhora do Amparo. 

 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 152 de 335  

 

 

Floricultura ornamental/decoração de carro alegórico Festa N. Srª Amparo 

 

44 ..88   --  UUNNIIDDAADDEE  OORRGGÂÂNNIICCAA  DDEE  IINNFFRRAAEESS TTRRUUTTUURRAASS   PPÚÚBBLLIICCAASS   (( UUOOIIPP))   

44 ..88 ..11   --  AAbbaass tteecciimmeennttoo  PPúúbbll iiccoo  ddee  ÁÁgguuaa  

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 13 

funcionários (Assistentes Operacionais) e 1 Funcionário (Assistente Técnico), assim 

distribuídos: 

- 7 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; 

- 2 trolhas, desempenhando a tarefa de canalizadores; 
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- 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; 

- 1 topógrafo. 

A média de idades dos funcionários assistentes operacionais é de 54,5 anos, sendo que nesta 

data 2 funcionários se encontram em “Estado de Incapacidade Temporária”. Um destes 

funcionários atingiu já os 66 anos de idade, pelo que é previsível que não regresse ao trabalho. 

Viaturas existentes     

Em relação aos principais meios existentes nesta Divisão, nomeadamente o parque automóvel 

existente, é composto pelos seguintes veículos:  

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

 1 Carrinha Mazda 4x4, do ano de 2001; 

 1 Carrinha Mazda 4x4, do ano de 2002; 

 1 Isuzu, do ano de 2003; 

 1 Renault Trafic, do ano de 2003; 

 2 Renault Kangoo, do ano de 2001; 

 1 Renault Clio, do ano de 2000; 

 1 Carrinha Toyota Hilux, do ano de 1994; 

 1 Renault Kangoo, do ano de 2003; 

 1 carrinha Mitsubishi do ano de 2005. 

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. 

Atividades efetuadas   

Apresentam-se, de seguida, as atividades mais importantes relacionadas com a gestão da rede 

de abastecimento de água durante o ano de 2016 e sua comparação com os anos anteriores. 

 

Descrição dos serviços efetuados 2014 2015 2016 

Aferição de contador 0 0 3 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 154 de 335  

 

Avaria na rede pública 183 256 187 

Avaria na zona ramal/contador 38 15 6 

Colocação de caixa de contador 10 13 4 

Contador danificado 251 234 49 

Contador parado 30 35 62 

Falta de pressão 15 6 9 

Mudança de lugar de contador 66 31 13 

Ordem ligação contador 534 578 485 

Outros 100 20 60 

Rescisão a pedido do consumidor 471 493 315 

Rescisão por falta de pagamento 250 91 82 

Substituição contador 12 0 3 

Substituição de bomba submersível  6 3 1 

Substituição de torneira de passagem 28 66 23 

Ver ramal de água  14 23 27 

Total 2008 1864 1329 

 

 

Principais atividades desenvolvidas  

 

Trabalhos de manutenção efetuados periodicamente 
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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   

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

 Levantamento de diversas infraestruturas na cidade: ESACT, Av. Comunidades 

Europeias, Parque José Gama, Av. N.º Sra. do Amparo, Rua do Alecrim, Sta. 

Marinha, Infraestruturas elétricas na Av. D. Afonso III, Av. Forças Armadas e Rua 

Vasco da Gama; 

 Levantamento da Rua de Fonte Moreira na localidade dos Passos, 

 Levantamento em Contins; 

 Levantamento de ramais na Torre D. Chama para substituição; 

 Levantamento da Praceta Varandas do Tua e infraestruturas do Repuxo do Rio Tua  

 Diversos alinhamentos; 

 Projeto de substituição da rede de Valbom Pitez; 

 Projeto de substituição da rede de água da Av. das Comunidades Europeias; 

 Elaboração de Caderno de Encargos para execução de Projeto da ETA Mascarenhas; 

 Elaboração de Projeto da Rede de água para a envolvente N.ª Srª do Amparo. 

 Início do estudo relativo aos Planos de Segurança da Água. 

 Instalação de dois grupos hidropressores na localidade de Torre D. Chama; 

 Prolongamento de rede e execução de ramais – Parque José Gama; 

 Substituição de rede de abastecimento na localidade de Abreiro; 
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 Limpeza e desinfeção de todos os reservatórios pela empresa Ecofirma; 

 Submissão de dados à ERSAR, relativos à Qualidade de Serviço prestado aos 

utilizadores, relativo a 2015; 

 Auditoria da ERSAR relativo à Qualidade de Serviço prestado aos utilizadores, 

relativo a 2015; 

 Análise e verificação no local, de diversas solicitações para realização de trabalhos 

enviados pelo GAM; 

 Coordenação, após informação do GAM, das equipas que efetuaram os cortes de 

abastecimento de água e reposição das condições iniciais, após liquidação das dívidas;  

 No âmbito do processo de avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores 

relativo ao ano 2015 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; 

 

No âmbito do POSEUR: 

 Elaboração do concurso e candidatura para o Cadastro da Rede; 

 Elaboração de projeto base e candidatura para fecho do sistema em Alta de Cedães, 

Cedainhos e Vale de Asnes; 

Procederam-se a outras intervenções, como a remoção/colocação de bombas submersíveis e 

restantes bombas elevatórias, intervenções técnicas para pequenas reparações em bombas 

doseadoras de hipoclorito de sódio, quadros elétricos, bombas elevatórias etc… 

44 ..88 ..22   --  SS aanneeaammeennttoo  

Relativamente à estrutura física de gestão de todas as operações de saneamento esta Divisão 

comporta cerca de 215 km de condutas de saneamento, 59 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), 29 Estações elevatórias e 12 Fossas 

sépticas públicas, o que se traduz numa cobertura aproximada de 94% do concelho com rede 

pública de saneamento.  
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Para apoio às referidas infraestruturas de saneamento, acrescidas também de todas as 

imprevisibilidades decorrentes do funcionamento da própria rede, este serviço dispôs de 6 

assistentes operacionais. 

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 

360.000km; 

 1 Carrinha Toyota Hylux 4x4, com 5 lugares e caixa de madeira, com cerca de 

410.000km; 

 1 Trator Massey-Ferguson e Reboque cisterna com capacidade de 4000l;  

 1 Carrinha Nissan Pickup 4x4, com 5 lugares e caixa de madeira, com cerca de 

210.000km; 

 1 Reboque com sistema de desobstrução de coletores de diâmetros até 125mm. 

De salientar que todos estes veículos possuem uma média de idades superior a 11 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 reali zados  2014 2015 2016 
Total 

Geral 

Desobstrui r e lavar 611 673 611 1896 

Inspeção caixas visita 29 7 7 43 

Limpeza EE 73 52 58 183 

Limpeza Etar 187 128 203 518 

Limpeza Fossa/Poço  106 82 95 283 

Limpeza Sarjet as  26 16 12 54 

Limpeza Wc port. 101 74 54 229 

Manutenção EE/ETAR  23 11 22 56 

Manutenção Preventiva 60 87 69 216 

Total das tarefas descritas  1216 1131 1131 3478 
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No ano de 2016, 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, 

no entanto, os resultados previstos não foram melhores, porque o veículo de desobstruções 

esteve avariado cerca de 5 meses, o que obrigou a utilizar um pequeno reboque de 

desobstrução, o qual não tem a capacidade de desobstrução do veículo habitual, havendo 

assim várias reincidências. 

As manutenções preventivas vão continuar a ser realizadas de forma a garantir o bom 

funcionamento das redes. 

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 

2016, foi semelhante ao ano anterior, foram também realizados serviços privados, dos quais 

resultaram a cobrança das respetivas taxas. 
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Serviços 

privados

Serviços 

públicos 

Total 

serviços 

realiza

dos

Serviços 

privados

Serviços 

públicos 

Total 

serviços 

realiza

dos

Serviço

s 

privado

s

Serviço

s 

público

s 

Total 

serviços 

realiza

dos

Janeiro 22 81 103 21 75 96 23 72 95 294

Fevereiro 16 111 127 14 71 85 11 70 81 293

Março 14 96 110 30 101 131 24 75 99 340

Abril 11 93 104 20 100 120 14 63 77 301

Maio 13 92 105 15 77 92 18 89 107 304

Junho 16 96 112 7 26 33 14 87 101 246

Julho 21 124 145 22 119 141 20 86 106 392

Agosto 15 94 109 18 90 108 24 95 119 336

Setembro 5 58 63 13 38 51 12 43 55 169

Outubro 12 94 106 15 90 105 19 85 104 315

Novembro 17 75 92 20 56 76 20 88 108 276

Dezembro 12 28 40 22 71 93 11 68 79 212

Totais 174 1042 1216 217 914 1131 210 921 1131 3478

TO TAL 

GERAL

Tipo de serviços realizados

Mês

Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016
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Tipo de serviços realizados

Total serviços realizados Serviços públicos realizados Serviços privados realizados

 

Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016

Taxas 

cobradas

Taxas 

cobradas

Taxas 

cobradas

TOTAL 

GERAL

Janeiro 835,50 € 1.059,28 € 796,55 € 2.691,33 €

Fevereiro 738,00 € 745,38 € 162,36 € 1.645,74 €

Março 629,40 € 1.646,72 € 1.062,72 € 3.338,84 €

Abril 691,22 € 875,78 € 492,00 € 2.059,00 €

Maio 812,30 € 430,50 € 927,42 € 2.170,22 €

Junho 569,50 € 459,30 € 511,48 € 1.540,28 €

Julho 732,05 € 799,50 € 735,54 € 2.267,09 €

Agosto 583,02 € 933,96 € 1.096,99 € 2.613,97 €

Setembro 246,00 € 580,07 € 625,34 € 1.451,41 €

Outubro 307,50 € 816,72 € 954,48 € 2.078,70 €

Novembro 715,68 € 1.035,17 € 883,63 € 2.634,48 €

Dezembro 738,63 € 492,00 € 423,86 € 1.654,49 €

Totais 7.598,80 € 9.874,38 € 8.672,37 € 26.145,55 €

Mês

Taxas cobradas pela prestação de serviços realizados
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TTrraabbaallhhooss   ddee  mmaannuutteennççããoo  eeffeettuuaaddooss   ppeerriiooddiiccaammeennttee  

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.  

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. 

TTrraabbaallhhooss   rreeaalliizzaaddooss   ppoorr  sseerrvviiççooss   eexxtteerrnnooss  

No ano de 2016, 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. 
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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 265 horas de trabalho.  

FFiiss ccaall iizzaaççããoo  ddee  iinnffrraaeess ttrruuttuurraass   ddee  ggááss   nnaattuurraall ,,  TTvv  ccaabboo  ee  ffii bbrraa  óóttiiccaa  

 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; 

TTrraabbaallhhooss   ddii vveerrss ooss  

 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 o Europeu e Mundial de Jet-Sky; 

 Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-

semana de atividades, nomeadamente na “Concentração Motard”;  

 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 2015 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; 
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 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; 

44 ..88 ..33   --  VViiaass   ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  

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 2016. 

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. 

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 4 funcionários da Câmara Municipal, e eventualmente e temporariamente 

1 ou 2 do IEFP-Instituto de Emprego e Formação Profissional, que constituem a equipa. 

44 ..88 ..33 ..11   --  IInntteerrvveennççõõeess   rreeaalliizzaaddaass   ppoorr  aaddmmiinniiss ttrraaççããoo  ddiirreettaa  eemm  22001166  

  

Medida  

Tipo de Trabalho/Problema  km vg un 

Ausência de sinaliza ção    4   

Buraco(s ) na e strada  114,79  19   

Limpeza de taludes/vegetaçã o  141,37  5   

Outros  9,75  7   

Serventias/acessos  32,73      

Valetas danifica das/obstruí das  17,85      

Pavimento sujo  17,86  1   

Pavimento degradado  8,33  2   

Sinalização vertical da nifica da/e m falta  1,00  6   

Aquedut os da nifica dos/obstruídos    1 1 

Total Geral  343,68 45 1 

  

44 ..88 ..33 ..22   --  LLiimmppeezzaa  ddee  bbeerrmmaass   vvaalleettaass   ee  ttaalluuddeess   22001166  

Estradas Interven cionadas  Medida Total  

CM1065 - ER206/Guide km 1,4 

CM1067 - EM555/Vale Maior km 1,8 

CM1073 - EM562 (Múrias )/Regodeiro  km 2,2 

CM1074 - EM561/Lamas de Cavalo  km 1 
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CM1082 - EM15/Pousadas  km 2,9 

CM1083 - EM15/Vale de Lobo  km 1,4 

CM1089 - EN(M)15 (Franco)/Vila Boa km 1,2 

EM15-4 - EN(M)15/Limite de concelho (Vila Flor)  km 23 

EM206-1 - EM559/ER206 - MDL/Torre Dª Chama km 22 

EM529-1 - EM532/Limite de concelho (VInhais )  km 1,8 

EM532 - ER315/EN206 km 8 

EM535 - EM206-1/Limite do concelho (Macedo de Cavalei ros)  km 5 

EM553 - EM206-1/Limite do concelho (Macedo de Cavalei ros)  km 3,2 

EM560 - EN15/EM206-1 km 6,1 

EM561 - EM560/CM1075 km 5,6 

EM582 - EN(M)15/EN314 km 11 

EM584 - Arruamento urbano/Rego de Vide km 13 

SEM DESIGNAÇÃO - Outro/Out ro  vg 5 

EM578 - EN213/Limite de concelho (Vil a Flor)  km 6 

CM1086 - EM15/Vil a Verdinho  km 2 

EM102 - EN(M)102/EN(M)102  km 5,3 

EM15 - Arruamento urbano/Limite de concelho (Macedo de Cavalei ros)  km 2 

Acesso ao Nó da A4 de Lamas de Orelhão - EN15/IP4 km 2,5 

CM1071 - EM206-1/Guribanes  km 5,3 

EM554 - EM206-1/Vale de Prados  km 1,2 

CM1072 - EM206-1/Couços  km 0,9 

EM562 - EM206-1/Múrias  km 2,3 

ER315 - Limite/Limite km 1,1 

CM1070 - EM206-1/Mosteiró  km 3,1 

TOTAL 

 

146 

44 ..88 ..33 ..33   --  RReeppaarraaççããoo  ddee  ppaavviimmeennttooss   ((CCoonnss uummoo  ==  229955 ,,44ttoonn  aappll iiccaaddaass   nnooss   ss eegguuiinntteess   llooccaaiiss ))  

Estradas Interven cionadas  Medida Total  

Arruamento urbano - EM206-1/Arruamento urbano km 1,00 

CM1067 - EM555/Vale Maior km 1,76 

CM1073 - EM562 (Múrias )/Regodeiro  km 2,18 

CM1074 - EM561/Lamas de Cavalo  km 1,00 

CM1081 - EM559/Vale Pereiro  km 11,38 

CM1095 - EM603/Limit e de concelho (Vila Flor)  km 3,00 

EM213 - EN213/Arruamento urbano km 2,00 

EM532 - ER315/EN206 km 8,00 

EM535 - EM206-1/Limite do concelho (Macedo de Cavalei ros)  km 3,23 

EM560 - EN15/EM206-1 km 12,16 

EM561 - EM560/CM1075 km 8,05 

EM571 - EN(M)15/CM1076 km 7,80 

EM584 - Arruamento urbano/Rego de Vide km 5,40 

EM585 - EM15-4/Marmelos  km 1,28 

SEM DESIGNAÇÃO - Outro/Out ro  km 1,00 

EM578 - EN213/Limite de concelho (Vil a Flor)  km 16,30 

CM1068 - EM556/Miradeses  km 2,90 

CM1064 - ER206/Ribei rinha km 1,60 

CM1078 - ER315/Parque de campismo  km 4,40 

CM1080 - EM206-1/Contins  km 0,70 

EM558 - ER315/EM555 km 9,10 
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EM582-1 - EM582/Perei ra km 0,70 

EM582-2 - EM582/Navalho  km 3,60 

CM1072 - EM206-1/Couços  km 0,85 

EM578 - FOR A - fora/ fora km 1,00 

EM562 - EM206-1/Múrias  km 2,33 

EM556 - ER315/ER315  km 2,06 

 TOTAL   114,79 

44 ..88 ..33 ..44   --  CCaannddiiddaattuurraass   FFuunnddoo  ddee  EEmmeerrggêênncciiaa  MMuunniicciippaall ::  

- Trabalhos de Drenagem e Contenção de Taludes ..................................................... 38.300,00 

€ 

- Pavimentação Betuminosa ........................................................................................ 88.392,00 

€ 

44 ..88 ..33 ..55   --  EEllaabboorraaççããoo  ddee  PPrroojjeettooss ,,  FFiiss ccaall iizzaaççããoo  ddee  oobbrraass   ee  PPrreeppaarraaççããoo  ddee  PPrroocceessss oo  ddee  

CCoonnccuurrss oo  ee  EEllaabboorraaççããoo  ddee  RReellaattóórriiooss   PPrreell iimmiinnaarr  ee  FFiinnaall  

- Pavimentação a Cubos de Granito nas Aldeias de Frechas e Cachão 

- Pavimentação do C.M. 1068, de Acesso a Miradezes  

- Pavimentação dos  Caminhos Municipais de Acesso às Pousadas e Vila Verdinho  

- Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável - Modos Suaves: Troço da Rua da 

República, Av. das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. da 

Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro  

- Remodelação do Cruzamento dos Passos  

- Sinalização Horizontal na Cidade e no Concelho de Mirandela  

- Reparação da EM 578, de Acesso à Trindade  

- Beneficiação da EM 560, dos Avantos a Mascarenhas   

- Limpeza de bermas , valetas e taludes da EM 15, entre a Rotunda da Nora e o Limite do 

Concelho 

- Limpeza de bermas , valetas e taludes da EM 603, desde a EN 213 ao Limite do Concelho 

- Limpeza de bermas , valetas e taludes da EM 558, de Abambres, Quintas e V. Gouvinhas 
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44 ..88 ..33 ..66   --  EEss ttuuddooss   PPrréévviiooss   ee  OOrrççaammeennttooss   ppaarraa  PPaavviimmeennttaaççããoo  ddee  EEss ttrraaddaass   ee  CCaammiinnhhooss   

MMuunniicciippaaiiss  

- Pavimentação do CM 1067 da EM 555 a Vale de Maior   32.570,00 € 

- Pavimentação do CM 1082, de acesso às Pousadas    63.375,00 € 

- Pavimentação da EM 571, de Suçães ao CM 1076 (Pai Torto)   58.200,00 € 

- Pavimentação do CM 1093, desde a EM 15-4 a Barcel   119.425,00 € 

- Pavimentação da EM 561, de Alvites a Vale de Lagoa   109.600,00 € 

- Pavimentação da EM 585, da EM 15-4 a Marmelos     23.385,00 €  

- Pavimentação da EM 584, da EM 15-4 a Rego de Vide   114.000.00 € 

- Pavimentação da EM 558, do CM 1069 a V. Gouvinhas     82.476,00 € 
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- Pavimentação do CM 1095, de acesso a Vale da Sancha       58.955,00 € 

- Pavimentação do CM 1089, de acesso a Vila Boa        82.350,00 € 

- Pavimentação do CM 1084, de acesso a Vale de Madeiro      32.200,00 € 

- Pavimentação do CM 1081, de acesso a Vale Pereiro       60.250,00 € 

- Pavimentação do CM 1077, de acesso aos Eivados       64.000,00 € 

- Pavimentação do CM 1069, de acesso a Quintas        28.725,00 € 

- Pavimentação da EM 582-2, de acesso a Pereira        26.750,00 € 

- Pavimentação da EM 562, de acesso às Múrias        62.445,00 €  

- Pavimentação da EM 532, de S. Pedro Velho à EN 315    123.745,00 € 

55   --  DDIIVVIISS ÃÃOO  DDEE  FFOO MMEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  ((DDFFTT))   

À Divisão de Fomento Territorial, dirigida por um Chefe de Divisão, na direta dependência 

do Diretor do Departamento de Coordenação Geral, compete a programação, organização, 

coordenação e direção integrada dos respetivos serviços, nomeadamente nas áreas de 

arquitetura, arqueologia, sistemas geográficos , planeamento, urbanismo, obras públicas,  

obras particulares, projetos ,  fiscalização e candidaturas.  

Competindo-lhe: 

55 ..11   --  ÁÁrreeaa  FFuunncciioonnaall   ddee  aarrqquuii tteettuurraa,,  aarrqquueeoolloogg iiaa  ee  ssiiss tteemmaass   ggeeooggrrááffiiccooss  

 Coordenar, planificar e dirigir todas as atividades que se enquadrem no planeamento, 

edificação e reabilitação do património; 

 Elaborar estudos e planos e executar projetos de arquitetura de obras municipais; 

 Implementar os projetos urbanísticos equacionando alternativas de ocupação de solos; 

 Participar nos estudos, planos e projetos estratégicos desenvolvidos pelo Município, 

Administração Central ou iniciativa privada, com impacto territorial no Município; 

 Planear e promover a pesquisa, cadastro, inventariação, classificação, proteção e 

divulgação do património histórico-cultural do município; 

 Acompanhar a realização das obras no concelho suscetíveis de colocarem em causa 

vestígios arqueológicos; 

 Preparar a carta arqueológica do concelho, em articulação com os dados já 

sistematizados pelo plano diretor municipal e a carta do património; 
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 Desenvolver programas e ações de informação e animação, em articulação com as 

demais unidades orgânicas, de forma a potenciar a função cultural, turística e 

educativa do património cultural, móvel, imóvel e imaterial; 

 Produzir planos de recuperação, renovação e revitalização dos centros e núcleos 

históricos do Município; 

 Planear e promover a pesquisa, cadastro, inventariação, classificação, proteção e 

divulgação do património histórico-cultural do município; 

 Assegurar o sistema de informação geográfica (SIG) municipal; 

 Garantir a atualização da cartografia e cadastro municipais; 

 Efetuar levantamentos topográficos; 

 

No âmbito das funções desta unidade orgânica, durante o ano de 2016, estiveram afectos 1 

assistente operacional, 3 assistentes técnicos e 6 técnicos superiores, sendo um destes últimos 

uma arquitecta, em regime de estágio desde 7 de Setembro de 2015, para o período de 1 ano 

através do Programa PEPAL – 5ª Versão. 

Em relação ao ano transacto, estes serviços perderam dois trabalhadores, por transferência 

para outros serviços, uma arquitecta que transitou para a unidade orgânica de Licenciamento 

de Obras Particulares e um assistente técnico que transitou dos serviços do SIG, para a 

Unidade Orgânica de Educação e Acção Social, em concreto para os serviços gráficos. 

A arquitecta ao serviço, que terminou o seu contrato a 7 de Setembro de 2016, através do 

Programa PEPAL – 5ª Versão, foi entretanto reintegrada através dum programa ocupacional 

do IEFP que começou a 2 de Novembro de 2016 e termina em 6 de Agosto de  2017. 

No âmbito da Arquitetura, destaca-se a realização dos seguintes trabalhos: 

 Participação ativa na proposta do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano de Mirandela), que englobou três áreas, o PARU (Plano de Acção de 

Regeneração Urbana), o PMUS (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de 

Mirandela) e o PAICD (Plano de Acção Integrada para as Comunidades 

Desfavorecidas de Mirandela). Continuação do trabalho que tinha sido desenvolvido 

no ano de 2015. 
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 Participação ativa para a realização do PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável das Terras de Trás-os-Montes. Continuação do trabalho que tinha 

sido desenvolvido no ano de 2015. 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 170 de 335  

 

 Preparação do processo de abertura de concurso para a aquisição e colocação de 48 

placas toponímicas na zona poente da Cidade (Golfeiras). Trabalho acompanhado por 

esta unidade orgânica, e completamente realizado. Justificará naturalmente a 

continuação de colocação das restantes placas toponímicas ainda em falta na área da 

sede de concelho. 

 

 Elaboração de dossier para a verificação de sujeição a EIA (Estudo de Impacte 

Ambiental) da Área de Acolhimento Empresarial de Mirandela – Ampliação da Zona 

Industrial de Mirandela, junto da CCDRn correspondendo a um terreno com uma área 

de 13,6 ha. 

 Elaboração de levantamento arquitectónico do edifício municipal – Espelho de água. 

Elaboração de sugestões técnicas para a intervenção, face ás solicitações. 

 Preparação do processo expropriativo de terrenos privados em Mascarenhas para a 

ligação da Rua do Castelo e a Rua Venâncio Calhau. 

 Colaboração com o IPB – Bragança, para a formulação de candidatura ao U-Bike 

Portugal no âmbito do POSEUR. Colaboração na elaboração do protocolo com o 

município. 
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 Elaboração de projecto e pedido de parecer à DRCN (Direcção Regional de Cultura 

do Norte) para a colocação de um painel interpretativo na proximidade da Ponte da 

Pedra - Torre de Dona Chama. 

 
 

 Elaboração do projeto de candidatura sobre Património Cultural do NORTE 2020 - 

Promoção do Património Construído do Concelho de Mirandela: 295.229,35 €. 
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 Elaboração do projeto de candidatura sobre Património Cultural do NORTE 2020 - 

Valorização da Muralha do Castelo de Mirandela: 273.262,95 €.  

 
 

 Elaboração do projeto de candidatura sobre Património Cultural do NORTE 2020 - 

Revitalização do Museu Armindo Teixeira Lopes: 873.934,67 €.  
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 Avaliação e análise das propostas relativas ao orçamento participativo. 

 Foram desenvolvidas diversas atividades, de âmbito muito vasto com total e 

permanente apoio aos serviços adstritos à unidade orgânica, respondendo a todas as 

solicitações, bem como à programação de trabalho previsto no âmbito do Plano de 

Actividades, da Qualidade, do Plano de Projectos e da Contabilidade de Custos. 

 Muitos dos trabalhos desenvolvidos na unidade orgânica, 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 e coordenação. 

 Elaborou variados projetos de arquitetura e urbanismo, com reuniões de trab alho 

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. 

 Vários assuntos foram informados ao longo do ano de 2016, que incluiu pedidos 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, pautando sempre pelo total cumprimento de prazos. 
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 Execução de seis vistorias com relatório de verificação das condições de segurança e 

salubridade e arranjo estético de edifícios. 5 na cidade de Mirandela e 1 na Torre de 

Dona Chama. 

 Elaboração de parecer sobre a proposta de ZEP para os Sítios Arqueológicos da Serra 

dos Passos em sintonia com a DRCN (Direcção Regional de Cultura do Norte), na 

continuação de reuniões de trabalho com técnicos desta entidade. 

 Elaboração de estudo para colocação de bancos públicos em vários locais na área 

comercial da cidade, incluindo a ponte Velha. 

 Reuniões de trabalho com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cabanelas, 

relacionadas com a futura casa de velório da aldeia de Cabanelas. Orientação para o 

projeto de reabilitação de uma antiga capela para esse fim.  

 Elaboração de textos e fotografias para o site do Turismo do município. 

 Elaboração de levantamento em formato Excel, de todos os edifícios e equipamentos 

propriedade do Estado existentes, que se encontravam devolutos ou sem utilização na 

área do Município. 

 Elaboração de parecer na apreciação da proposta do PU de Mirandela. O parecer 

fundamentado foi elaborado com imagem e texto dividido em três partes, sendo as 

duas primeiras, respeitantes ás Plantas de Zonamento, partes norte e sul 

respetivamente e uma terceira parte respeitante ao regulamento.  

 Reunião de trabalho com a equipa do Eixo Atlântico – Caminhos de Santiago. 

Continuação na elaboração de trabalho de pesquisa sobre os caminhos de Santiago na 

área do concelho de Mirandela e concelhos limítrofes, com envio de relatório 

fundamentado. 

 Participação nas reuniões trimestrais das Divisões e Departamento, com apresentação 

prévia/relatório da atividade de cada trimestre. 

 Variadas informações e estudos relacionados com trânsito e estacionamento no 

concelho, também em resultado de exposições apresentadas por munícipes e em 

estreita colaboração com a PSP local. 

 Acompanhamento da obra - Colocação em vários locais específicos pré definidos em 

Mirandela, para publicidade variada de colagem de cartazes, em execução nas oficinas 

municipais. 
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 Parecer sobre as obras levadas a cabo na Igreja de Santo André, lugar de Avantos, em 

particular sobre o acabamento exterior das fachadas por parte da DRCN (Direção 

Regional de Cultura do Norte). 

NNÚÚCCLLEEOO   DDEE  AAPPOOIIOO  TTÉÉCCNNIICCOO  ––   GGAABBIINNEETTEE  DDEE  EESS TTUUDDOOSS   EE  PPRROOJJEECCTTOOSS  

O Gabinete de Estudos e Projetos desenvolveu, entre outros, os serviços que se destacam no 

quadro seguinte: 

Descrição do serviço efetuado 

Projecto de arquitectura de ampli ação da zona indust rial de Mirandela. Compreende a cri ação de  67 lotes  

para est abelecimentos industri ais, ou espaços para usos como armazenamento, incluindo ainda a criação de 

espaços para equipamentos e espaços verdes de utilização colectiva.  

 
Elaboração do projeto de arquitetura para musealização das muralhas  do castelo de D. Dinis  em Mirandela.  

Em concreto na Travessa de Stº António.  
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Elaboração do projeto de arquit etura da R eabilitação da antiga escola primári a de Vale de Lobo para Unidade 

de Visitação Rede Natura 2000 – Romeu, no âmbito da candidatura sobre Património Cultural do NORTE 

2020. Valor da obra previsto e candidatado: 82.662,63 €.  

      
Elaboração do projeto de arquit etura da R eabilitação da antiga escola primári a de Vila Verdinho para 

Unidade de Visitação Rede Natura 2000 – Romeu, no âmbito da candidatura sobre Pat rimónio Cultural do 

NORTE 2020. Valor da obra previsto e candidatado: 64.778,30 €.  
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Em elaboração o proj eto PMUS 1 - C riação de rede ci clável e pedonal entre a Rua da R epública e a rotunda 

Portas da Cidade, incluindo a Av. da Gali za e Rua R afael Bordalo Pinheiro até á Rotunda da Zona Industri al. 

Valor total previsto 5.300.000,0 €.  

 

 

 

    

 
 
Alteração ao proj eto de arquitetura “ Acessibilidade pedonal da Rua Engº José Machado Vaz,  ent re o 

cruzamento do Hospit al e o entroncamento de acesso ao cemitério.  

 
 

 

Projeto de arquitetura de R eabilit ação do espaço público envolvente ao S antuário de Nossa Senhora do 

Amparo no âmbito do PARU 1. 
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Projeto de arquitetura do passadiço entre a Ponte Velha/S antuário de Nª Srª Amparo e a Zona Verde, no 

âmbito do PARU 1.  

 
Projeto de arquitetura de - R eabilit ação do edi fí cio na Travessa D. Afonso III para ser viços  de apoio ao 

Museu da Olivei ra e do Azeite PAR U 4. 
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Levantamento arquitetónico do gimnodesportivo do INATEL – José Pina., para a elaboração do projeto de 

execução com fim á reabilitação do edi fí cio.  

 
Projeto de arquit etura do acesso ao Paço dos Távoras a pessoas com mobilidade condicionada. Proj eto 

aprovado pela Direção R egional de Cultura do Nort e, face á cl assi fi cação do P aço dos Távoras como Imóvel  

de interesse Público.  

 
 

Elaboração do projeto base de arquit etura para a R evitali zação do Museu Armindo Teixeira Lopes no âmbito 
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da candidatura ao Pat rimónio Cultural do NORTE 2020. 

      
Em el aboração o projeto de arquitetura da R eabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o P arque 

do Império e a R eginorde – PAR U 2. 

 
Conclusão da obra Casa Velório de S. Salvador. Proj eto de execução de arquitetura e execução elaborado por 

técnicos desta unidade orgânica.  

  
Colaboração na el aboração do projeto - PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sust entáv el das  

Terras de Trás os Montes – Melhoria da ligação dos espaços int erurbanos em modos suaves – Obras diversas  

em Mirandela – Passeios e Passadeiras. Valor previsto 143.400,00 €.  

Elaboração do proj eto de alt eração da área de est acionamento no gaveto da Rua da Cruz Amarela com a Av.  

dos Bombeiros Voluntários em Mirandela.  
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Em elaboração fases do proj eto de arquit etura do PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sust entável  

das Terras de Trás-os -Montes – Criação da Rede Cicl ável e Via Pedonal; Av. 25 de Abril (Mirandela), Rua da  

Força Aérea e Rotunda da Nora, Rua de Santo António em Vila Nova das Patas, passando por C arvalhais. 

(Face a levantamentos topográfi cos disponíveis e no caso da Av. 25 de Abril em Mirandela,  

conexão/interligação com o projeto Vale da Azenha em curso (PAR U 2). 

Levantamento arquitetónico dos edi fícios de habitação social do GAT/MAP/continuação  
Levantamento arquitetónico dos edi fícios de habitação social do B airro Operário/ continuação.  

Levantamento topográfi co de part es do edi fício do Inat el.  

Levantamento topográfi co dos edi fícios e zona envolvente da habit ação social na rua Paulo Mendo.  

Levantamento topográfi co do largo da igrej a em Torre D. Chama. 

Levantamento topográfi co da ponte da Pedra.  

Levantamento topográfi co da igrej a de Cedães e zona envolvent e. 

Veri ficação de áreas do loteamento Retiro da Princesa Cadastro.  
Levantamento topográfi co escadas e cantei ro do Auditório e perfil transversal.  

Levantamento topográfi co da rua da República dos tanque à rotunda das bandeiras.  

Levantamento topográfi co de troço da Rua Engº José Machado Vaz.  
Levantamento topográfi co da envolvente ao rest aurante Flor de Sal.  
Levantamento topográfi co dos muros  de suport e do hotel D. Dinis até à ponte velha para construção de 

passeio. 

Implantação de árvores na aldei a de C achão.  

Implantação da casa do velório de S. salvador. 

Levantamento topográfi co lagar de azeit e e zona envolvente em Vale de Lobo.  

Levantamento dos terrenos do Vale da Azenha, entre a Reginorde e o Parque do Império.  

Cálculo de área do edi fí cio de gaveto ent re a rua das Canelhas e rua Cidade de Orthez.  
Elaboração do cadastro do terreno envolvente ao recinto de Nª Senhora do Amparo.  

Levantamento topográfi co da rede de saneamento da Av. Nª Senhora do Amparo.  

 

Elaboração do cadastro dos terrenos da Escola Superior de Comunicação e Turismo.  

Os serviços de topografia, compostos por um único assistente técnico/topógrafo, tem 

orientado o seu serviço para todas as solicitações no que respeita a levantamentos 

topográficos que são orientados para a elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia e 

no acompanhamento e fiscalização das obras. 

Também procede à implantação de todas as obras particulares na área de licenciamento, que 

neste ano que decorreu, perfez um total de 57 implantações, estando na média dos dois anos 

transatos. 
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Em forma de conclusão do trabalho desenvolvido pelo NAT – Gabinete de Projetos, foi 

cumpridor dos objetivos traçados e definidos superiormente e sempre prontos para optarem 

pela melhor qualidade e com total disponibilidade. 

GGAABBIINNEETTEE  DDOO  PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO  HHIISS TTÓÓRRIICCOO  ((GGPP HH))   

O Gabinete do Património Histórico enquadra-se na orgânica do Município de Mirandela na 

Área Funcional de Arquitetura, Arqueologia e Sistemas Geográficos/ Divisão de Fomento 

Territorial e possui o código 03050301.  

É composto por um técnico superior em Arqueologia.  

É um serviço que desenvolve tarefas relacionadas com a gestão do Património Cultural 

Imóvel, Móvel e Imaterial, desde da caracterização, valorização, monitorização à divulgação . 

Em 2016 as tarefas desenvolvidas representaram um custo total de 23.508,24 €, de acordo 

com o indicado no módulo “OBM” da plataforma “medidata”, e foram as seguintes 

(ordenadas por custo associado): 

 Elaboração e/ou colaboração na elaboração de candidaturas para cofinanciado a 

programas comunitários. 

Foram elaboradas 12 candidaturas, tendo 9 sido reprovadas e 3 aguardam decisão. Custo 

associado: 5.634,70€. As candidaturas foram:  

1. “Promoção do Património Construído do Concelho de Mirandela” submetida à 1.ª fase do 

NORTE2020. 

1 “Valorização das Muralhas do Castelo de Mirandela” submetida à 1.ª fase do 

NORTE2020.  

2 “Revitalização do Museu Armindo Teixeira Lopes” submetida à 1.ª fase do NORTE2020.  

3  “Caminhos de Santiago” submetido ao INTERREG VA ESPAÑA-PORTUGAL. O 

Município de Mirandela participa como parceiro.  

5 “Revitalização e Valorização das Imaterialidades Culturais para o Desenvolvimento Local” 

submetido ao INTERREG VA ESPAÑA-PORTUGAL pela Associação de Municípios da 

Terra Quente Transmontana a representar os parceiros da Rede de Património Cultural 

Transmontano, da qual o Município de Mirandela faz parte.  
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6. Participação na candidatura “Virtual museums and social platform on European digital 

heritage, memory, identity and cultural interaction” do HORIZON2020.  

7. “Museu Digital da Universidade do Porto” submetido à 1.ª fase do NORTE2020pela 

Universidade do Porto em que o Município de Mirandela participaria enquanto parceiro da 

Rede de Património Cultural Transmontano.  

  8 . “Rituais de Inverno Transmontanos” submetido à 1.ª fase do NORTE2020 pela 

Comunidade de Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes (CIM TTM) e com a 

colaboração da Rede de Património Cultural Transmontano.  

9. “Rota das Artes de Trás-os-Montes” submetido à 1.ª fase do NORTE2020 pela 

Comunidade de Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes (CIM TTM) e com a 

colaboração da Rede de Património Cultural Transmontano.  

10. “Rota das Pinturas Murais Transmontanas” ” submetido à 1.ª fase do NORTE2020 pela 

Comunidade de Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes (CIM TTM) e com a 

colaboração da Rede de Património Cultural Transmontano.  

11. Participação em projeto da Universidade do Porto ao “espaço atlântico”.  

12.  “Promoção do Património Construído do Concelho de Mirandela” submetido à 3.ª fase do 

NORTE2020. Projeto reformulado.  

Foram ainda apresentadas propostas para participação em outras intenções de candidaturas.  

 Relatório Final do Pedido de Autorização de Trabalho Arqueológico (PATA).  

Em execução a elaboração de 5 relatórios finais sobre 5 pedidos de autorização de trabalho 

arqueológico (2014, 2002-2003, 2009, 2005 e 2007), os quais além da descrição e justificação 

das ações, inclui a incorporação de espólio, definição de procedimentos técnicos, pesquisa e 

recolha de informação. 

 Monitorização do Património Cultural Imóvel do concelho de Mirandela. 

Tarefa em execução tem como objetivo a verificação de ocorrências e a indicação das 

medidas de minimização para salvaguardar do Património Cultural Imóvel do concelho de 

Mirandela, em particular o indicado no anexo I do PDM de Mirandela. Persistem ocorrências 
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que requerem encontrar soluções, caso dos projetos agrícolas. Igualmente execução de serviço 

para empresa “electrotua, Lda”.  

 Projetos cofinanciados pela 1.ª edição do programa “Tradições Locais e 

Regionais” da EDP: “Festa dos Reis de Vale de Salgueiro” e “Bombos de 

Mirandela” 

Sobre o projeto “Festa dos Reis de Vale de Salgueiro” falta para concluir a apresentação dos 

resultados, decisão dependente de decisão superior. Relativamente ao projeto “Bombos de 

Mirandela” a execução está atrasada fruto da falta de desenvolvimento do trabalho por parte 

do executante: Professor Pedro Beato.  

 Projeto cofinanciado pela 2.ª edição do programa “Tradições Locais e Regionais” 

da EDP: Patrimonialização da Festa dos Caretos, dos Rapazes e de Santo Estevão 

em Torre de Dona Chama 

Apoio na elaboração da candidatura e acompanhamento na execução do projecto da 

responsabilidade da Associação D. Flâmula e com a parceria do Município de Mirandela e da 

Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama.  

 Regulamento para o Património Cultural Imóvel  

Pesquisa de informação e arranque da elaboração da proposta de regulamento para o 

património cultural imóvel com o objetivo de complementar o disposto no PDM de 

Mirandela, bem como especificar o conhecimento, a salvaguarda e a valorização sustentada 

do referido património, incluindo o integrado ou associado, no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento ordenado do território. 

 Regulamento MuMir 

Elaboração e apresentação de proposta de um regulamento para uma gestão integrada 

do património cultural de Mirandela de acordo com as práticas atuais. Este 

regulamento teve colaboração do Dr. Armando e da Dra. Susana. Este regulamento foi 

abandonado no último trimestre de 2016 por decisão superior optar por uma gestão ao 

nível do Município de Mirandela autónoma e fragmentada.  

 Rede de Património Cultural Transmontano. 
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Apoio como pivot com os parceiros da Rede de Património Cultural Transmontano 

para identificação de soluções, projetos, oficinas de conhecimento, etc.  

 Elaboração em 4 relatórios trimestrais e participação em 4 reuniões trimestrais 

desenvolvidas pelo Departamento de Coordenação Geral.  

 Apoio para a exposição sobre os Santos Antónios realizada no Paço dos Távoras. 

Apoio solicitado pela Dra. Deolinda.  

 Contributos sobre património cultural para a construção do “portal de turismo” 

do Município de Mirandela.  

 Elaboração e colocação de exposição sobre o “Dia internacional dos Monumentos 

e Sítios” no salão nobre do Paço dos Távoras. 

 Contributos para a reformulação da página web do Município de Mirandela. 

Contributos remetidos ao GACIP.  

 Colaboração no PEDU.  

Leituras e apreciações técnicas de documentação necessária sobre o PEDU. Pesquisa 

de soluções para definição das PARU’s.  

 Plano de urbanização.  

Executado a apreciação de documentação para a 3.ª fase do PU. 

 Apoio ao percurso temático enquadrado na “Rota do Artesanato e do 

Património” da responsabilidade da Junta de Freguesia da Torre de D. Chama.  

 Informação patrimonial para o EIXO ATLÂNTICO para elaboração de “Guia 

Turístico do Eixo Atlântico”.  

Informação patrimonial sobre o concelho de Mirandela para a elaboração de “Guia 

Turístico do Eixo Atlântico”.  

 Participação na conferência intitulada “Património Artístico da Igreja, Critérios 

e Práticas de Conservação Preventiva” em Sendim (Miranda do Douro).  

 Participação no seminário sobre "A Porca de Murça - Contextualização Histórica 

e Social" em Murça. 

 Colaboração na ARU e ORU.  

Apreciação da proposta da SPI para elaboração da ORU. Informação sobre os prazos 

de fecho da validade das duas ARU.  

 Participação em reunião a pedido da Junta de Freguesia de Torre de D. Chama 
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(ocorrida em Mirandela) com o professor doutor arqueólogo Pedro Carvalho 

(Universidade de Coimbra).  

 Plano de projetos para 2016.  

 Reunião com representantes do EIXO ATLÂNTICO sobre os Caminhos de 

Santiago. 

Para as tarefas desenvolvidas referidas anteriormente indiquei e solicitei 

superiormente necessidades que influenciaram o cumprimento das tarefas, que foram: 

         I. Aquisição de 1 prestação de serviço de técnico superior em arqueologia para 

apoio à execução das tarefas técnicas relacionadas com os relatórios finais dos PATA. 

       II. Aquisição de 1 prestação de serviço de técnico superior em história de arte para 

apoio à organização de informação sobre património cultural imóvel e a construção de 

soluções para fruição patrimonial, sobretudo ao nível do turismo.  

      III.  Aquisição de 1 máquina fotográfica profissional compacta. 

SS EERRVVIIÇÇOO  DDEE  SS IISS TTEEMMAASS   DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  GGEEOO GGRRÁÁFFIICCAA      

Os Sistemas de Informação Geográfica, contam com uma Técnica Superior e um Assistente 

Técnico, os quais se empenharam na concretização de todos os objetivos estabelecidos. Foram 

cumpridas todas as diretrizes relacionadas com o Sistema de Qualidade e com a Contabilidade 

de Custos. 

 Manter a base de dados geográfica - tratar, validar e armazenar cartografia 

 Cartografia topográfica: Ortofotomapas (2002, 2005, 2009 e 2012) e Cartografia do 

Concelho à escala 1:10000 

 Cartografia temática: 292 temas 

 Disponibilizar informação geográfica  

 Resposta a 177 pedidos internos das Unidades Orgânicas Municipais, das juntas de 

freguesia e de outras instituições colaboradoras 

 Resposta a 61 pedidos externos de munícipes e de outras entidades  

 Geoportais:  

o Colocação em funcionamento do Geoportal niuGIS: Emissão de plantas de 

localização 
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o Participação em reunião para criação de Infra-estrutura de Dados Espaciais e 

Plataforma de Proteção Civil 

o Após obtenção de formação acerca da aplicação LIZMAP, foram colocados em 

funcionamento 9 Geoportais, o que compreendeu a preparação de hardware, a 

instalação de software, a criação de projetos em QGIS, a criação de serviços, a 

definição de permissões e a constante pesquisa e teste de soluções para otimizar o 

trabalho. Os 9 Geoportais criados são: 

 Indústrias e comércio 

 Património Cultural Imóvel 

 Cemitérios 

 Concelho de Mirandela 

 Edição e impressão (interna) de plantas de localização e de PDM 

 Mercado Municipal 

 Licenciamento 

 Publicidade 

 Oliveiras adotadas 

 Reuniões, formações e participação em eventos  

 Participação em 11 reuniões: Revisão pela Gestão n.º 5; Reunião intermédia do grupo de 

trabalho dos SIG da AMTQT; Reuniões sobre o funcionamento dos SIG de MDL; 4 

Reuniões trimestrais; Reunião com o Serviço de Qualidade; Reunião para criação de 

Infra-estrutura de Dados Espaciais e Plataforma de Proteção Civil; Reunião com a 

empresa Resíduos do Nordeste; e Reunião com a Medidata (sobre o módulo dos 

cemitérios). 

 Participação em 3 formações: “Métodos quantitativos usando STATA, IPB”, Aplicações 

da Medidata, Geoportal niuGIS 

 Participação em 4 eventos: “III Encontro de Utilizadores QGIS”, “OSGeo-PT Meetup: 

SIG Open Source nas Autarquias”, “Workshop RJIGT - CCDR-N” e “Portal do INE – 

EsACT/IPB”. 

 

 Comemorar o Dia dos SIG  

 Foi disponibilizado um link para consulta, edição e impressão de acesso via rede interna 

aos Geoportais criados na aplicação LIZMAP. 
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 Orientou-se um estagiário do curso profissionalizante de Técnico de Ambiente  

 Utilizou-se o programa QGIS e realizaram-se saídas de campo com recurso a tablet/GPS 

para localizar e caraterizar situações de degradação ambiental. 

 

Trabalhos realizados pelos SIG em 2016 

55 ..22   --  ÁÁrreeaa  ffuunncciioonnaall   ddee  ll iicceenncciiaammeennttoo  ddee  oobbrraass   ppaarrttiiccuullaarreess  

 Assegurar todas as informações, designadamente no que se refere a projetos de 

edificação e urbanização particulares e todo o expediente, no âmbito do RJUE e aos 

loteamentos; 

 Garantir o acompanhamento e receção das Obras de Urbanização em Loteamentos 

Particulares; 

 Apreciar pedidos de viabilidade, licenciamentos, autorizações de edifícios e 

loteamentos e outros pedidos no âmbito RJUE; 

 Participar nas ações de revisão do Plano Diretor Municipal e de outros instrumentos 

de gestão territorial, designadamente planos de urbanização e planos de pormenor; 

 Acompanhar os estudos e trabalhos de delimitação das Reservas Agrícola e Ecológica 

Nacionais, com as demais entidades competentes; 

 Apreciar os processos abrangidos pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

bem como os referentes ao licenciamento de estabelecimentos de restauração e 

bebidas, comerciais ou de prestação de serviços, industriais, de gás, estabelecimentos 

integrados no âmbito da legislação em vigor, estações de radiocomunicações e 

extração de materiais inertes; 
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 Promover o desenvolvimento das atividades de planeamento, tendo como 

instrumentos de atuação o plano diretor municipal, os planos de urbanização e de 

pormenor e os projetos de intervenção no espaço público e urbano; 

 Gerir os planos municipais de ordenamento do território, monitorizando os 

indicadores de desenvolvimento urbano e propondo a sua eventual revisão ou 

alteração; 

 Apoiar e cooperar na preparação de projetos de desenvolvimento ou valorização 

urbana e infraestruturas; 

 Promover, nos termos legais e regulamentares, assegurando todas as tarefas de 

natureza administrativa e respetivo processamento informático, os procedimentos 

relacionados com o Licenciamento e Cobranças de Taxas; 

 2013 2014 2015 2016 

Licenciamento, comunicação prévia e 

outros temas abrangidos pelos 

indicadores de qualidade. 

716 540 525 529 

Autorizações de utilização com ou sem 

realização de vistoria. 
113 107 65 59 

Certidões de casa antiga. 46 49 36 39 

Informações diversas. 187 230 281 143 

Resumo anual  

 

Fruto da proposta do ano transato em aumentar o número de indicadores de qualidade, 

na área do urbanismo foram informados 627 requerimentos, dos quais 588 (93,8%) 

englobados nos indicadores de qualidade: (1) licenciamentos e comunicações prévias 

– 529, (2) pedidos de autorização de utilização – 59. 

Neste ano de 2016 constata-se que aumentaram os indicadores de qualidade 

relacionados com o licenciamento de obras particulares, com inclusão de mais temas 

incluindo as autorizações de utilização, o que permite ter a atividade desta área 

funcional coberta a quase 94% por indicadores de qualidade. 

Dadas as reorganizações internas de afetação de técnicos e funções que pontualmente 

vão tendo lugar por necessidade superior de rentabilizar os recursos humanos 

existentes, os requerimentos de libertação de caução deixaram de ser informados pelo 
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diretor do serviço, bem como todos os requerimentos relacionados com jazigos planos, 

o que contribuiu para uma diminuição do número de informações relacionadas com os 

licenciamentos, mas também com as informações de natureza diversa. 

No âmbito da qualificação dos serviços de urbanismo, continuou-se a colaboração na 

supervisão e aperfeiçoamento do processo da qualidade PO.07 (Urbanismo). No que 

diz respeito ao GAM manteve-se colaboração para implementação do licenciamento 

zero e posteriormente, também do Regime Jurídico de Comércio, Serviços e 

Restauração. Neste âmbito promoveu-se um conjunto de 3 reuniões (7 no ano anterior) 

com colegas, que direta ou indiretamente estão envolvidos neste tipo de 

procedimentos. 

  2013 2014 2015 2016 

Licenciamentos 716 540 525 529 

Autorizações de utilização com ou sem realização 
de vistoria 113 107 65 59 

Certidões de casa antiga 46 49 36 39 

Informações diversas 187 219 281 143 

 

 

 

 
 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Série 1 - Diverso s tipos de estabelecimentos e habitações 

Série 2 - Autorizações de utilização, com ou sem realização de 

vistoria 

Série 3 - Certidões de casa antiga 

 Série 4 - Informações de natureza diversa  
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CCoooorrddeennaaççããoo  ddaa  RRee vviiss ããoo  ddoo  PPDDMM  ee  eellaabboorraaççããoo  ddoo  PP UU  

No âmbito do conteúdo funcional do tema PDM, não há nada a assinalar. 

No âmbito do conteúdo funcional do tema PU, foram recebidos os contributos dos colegas a 

quem foi solicitada colaboração e parecer relativamente à Proposta de PU apresentada pela 

PLURAL LDA (tal como tinha sido mencionado no RG 2015). Com base nesses contributos 

foi efetuada uma proposta de correção à Proposta de PU que foi endereçada à empresa tendo 

este apresentado posteriormente, a versão final da Proposta de PU. 

A versão final do PU não foi submetida a apreciação da CCDRN porque no decurso dos 

meses que mediou entre este processo, tendo sido informado superiormente do interesse em 

declarar cessado o contrato com a entidade adjudicante PLURAL LDA., devido à alteração do 

RJIGT (regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial) que implicava a não validação 

do PU elaborado ao abrigo do anterior RJIGT. Com a concordância superior, o assunto foi 

remetido aos serviços jurídicos e prosseguido o procedimento da cessação contratual 

mencionada. 

55 ..33   --  FFiiss ccaall iizzaaççããoo  SS uucceessssiivvaa  ((MMOO  003300550044))  

Entrou em vigor a 7 de janeiro de 2015 a nova redação do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação (RJUE), aprovada pelo D.L. nº 136/2014, de 9 de Setembro, que veio introduzir 

importantes alterações nos procedimentos de controlo prévio, apostando na sua simplificação 

e na participação dos interessados na decisão administrativa, através da redefinição de alguns 

conceitos e da delimitação de uma nova figura para a comunicação prévia.  

Para além do mais, esta alteração visa reforçar a responsabilização dos intervenientes nas 

operações urbanísticas, bem como das medidas de tutela da legalidade urbanística, e nesse 

sentido introduz importantes modificações na consagração legal do poder de fiscalização 

municipal e na responsabilidade civil de todos os intervenientes. 

Neste contexto obriga os municípios reforçar a fiscalização municipal com técnicos 

superiores.  

No ano de 2015, procedeu-se ao início da restruturação do serviço de Fiscalização municipal, 

na perspetiva da criação de serviço autónomo em matéria de fiscalização, para 2016. Neste 

serviço foi integrada uma arquiteta para a coordenação da fiscalização e outros dois técnicos 
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superiores que apoiam o serviço na área da engenharia civil para o acompanhamento de 

operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia e licença administrativa e quatro fiscais 

municipais. Com este reforço técnico procurou-se dar resposta à necessidade de 

acompanhamento sucessivo de operações urbanísticas e outras operações que exigem o 

controlo sucessivo. 

A abrangência de várias matérias a que confere fiscalização requer transversalidade funcional 

com outros técnicos de diferentes unidades orgânicas do município, quando necessário nos 

diferentes casos de fiscalização. 

A ação desenvolvida pelo setor de fiscalização municipal foi assim significativamente 

valorizada com a integração técnica. 

Pretende-se que o serviço de operacionalidade e intervenção no exterior, desenvolva ações 

preventivas e pedagógicas aos munícipes. 

Tal como anos anteriores a fiscalização municipal é composta por quatro elementos que 

formam duas brigadas de dois elementos cada, que efetuam por zonas adstritas a cada um no 

concelho e cidade, rotas programadas. A partir de 1 de janeiro de 2016 já se efetuou essa 

rotatividade das brigadas. 

O serviço de fiscalização municipal apresenta sucintamente as áreas de intervenção e ação no 

território: 

 

a) Prestou informações de apoio sobre processos de obras particulares, acompanhou os 

serviços de topografia nas implantações e alinhamentos dos edifícios, fez parte da 

comissão de vistorias, fiscalizou atos de ocupação de via pública, prestou informações 

de vária ordem quando solicitado pelas diversos setores dos serviços do município, 

assim como ocorrências escritas, telefónicas e pelo sistema de infracontrol, e ou vários 

tipos de informação, escritas e verbais, e também o respetivo atendimento ao público 

sobre diversos assuntos em geral, acrescentando serviço de apoio aos mercados, feiras, 

publicidade designadamente.  

b)  Agiu quando de desobediência em medidas de tutela da legalidade urbanística, 

elaborando autos de notícia e embargos. 
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Atividades referentes ao ano de 2017 

Fiscalização Municipal 2014 2015 2016 

Alinhamentos/Implantação de obras particulares 62 54 65 

Auto de notícia/participação 31 26 27 

Autos de Embargo 20 19 19 

Certidões  47 48 38 

Feira Municipal (semanal) 52 52 50 

Mercado Municipal (semanal) 104 104 100 

Fiscalização Preventiva ……….  ………..  203 

Notificações 46 44 11 

Ocupação da via pública 30 24 26 

Queixas 41 37 38 

Vistorias 53 30 26 

Via pública - libertação de caução bancária. 12 8 15 

Nº de informações prestadas pela fiscalização  291 226 230 

Informações a  requerimentos referentes a cemitérios 46 26 53 

Declaração eletrónica - Regime Jurídico de Acesso e Exercício 

de Atividades de Comércio,Serviços e Restauração (RJACSR)  

……….  ……….  

30 

 

Fiscalização sucessiva - acompanhamento de operações 

urbanísticas (equipa técnica e fiscalização municipal) 2014 2015 2016 

Operações urbanísticas não sujeitas a controlo prévio ……….  ……….  74 

Operações urbanísticas sujeitas a licenciamento ou 

comunicação prévia 

……….  ……….  47 

Total de operações urbanísticas verificadas     121 

 

Transversalidade com a Área Funcional de Licenciamento e Obras Particulares 

Informações técnicas sobre: 2014 2015 2016 

Planeamento e Urbanismo (licenciamento, pip, exposições e 

outros assuntos) 

……….  ……….  104 

Ocorrências  ……….  ……….  77 

Informações diversas ……….  ……….  17 

Certidões/declarações ……….  ……….  5 

Atendimento ……….  ……….  143 

 

Foi ainda elaborado o projeto de reabilitação do lagar de azeite de Vale de Lobo, que incluiu 

medições e orçamentos , no valor de 45000€. 

Na subunidade orgânica administrativa e fiscalização, chefiada por um coordenador técnico, 

exerceram funções, 3 assistentes técnicos administrativos. 

Como atividades desenvolvidas por esta subunidade durante este ano, destacamos: 

 O apoio prestado ao Gabinete de atendimento ao munícipe; 

 A organização, instrução de processos relacionados com obras de edificação, 

utilização de edifícios ou suas frações, e operações de loteamento. 

 Verificação e registo de alvarás de construção e utilização; 
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 Organizar os processos de inspeção de elevadores; 

 Organizar e manter os ficheiros atualizados; 

 Organizar e manter funcional o arquivo; 

 Foi assegurado todo o expediente, movimento e arquivo relativo aos 1 436 

requerimentos registados na aplicação de urbanismo e aos demais que apenas 

circularam pela aplicação de atendimento. 

 Foram elaborados e remetidos, atempadamente nos termos da lei, os documentos 

exigidos; ao Instituto Nacional de Estatística, ao Serviço de Finanças entre outros. 

 Foram efetuados os demais procedimentos administrativos que foram determinados e, 

executadas as demais diligências que se enquadravam no âmbito da subunidade ou que 

lhes foram superiormente determinadas; 

 Continuidade ao registo informático dos processos em arquivo, apesar de ter ficado 

prejudicado esse trabalho com a saída dos elementos desta subunidade para apoiar o 

serviço do GAM.  

 

Quantificando os dados mais relevantes podemos apontar os procedimentos a seguir 

descritos: 

  

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Instrução de Processos de licença ou comunicação  

91 

 

81 

 

84 

 

93 

 

77 

Instrução de Pedidos de Informação Previa  

31 

 

22 

 

21 

 

27 

 

11 

Averbamento de novo titular dos processos  

33 

 

22 

 

38 

 

44 

 

48 

Registo de Alvarás de construção emitidos e admissão 

de comunicação.  

 

69 

 

73 

 

70 

 

59 

 

84 

Registo de Licenças de Ocupação de Via Publica  

4 

 

7 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

Averbamento de Renovação, extensão e prorrogação de 

alvará de construção  

 

13 

 

43 

 

35 

 

32 

 

37 

Organização do processo de Vistoria p/emissão de 

alvará de utilização 

 

100 

 

103 

 

90 

 

65 

 

76 

Registo de Alvarás de utilização de habitação, comercio 

e serviços 

 

99 

 

101 

 

92 

 

63 

 

72 

Registo de Alvará de exploração – co mbustíveis  

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

Pedidos de vistoria a elevadores 26 38 73 86 123 

Emissão de Certidões de construção antiga (anterior a 

1951 ou 1970) 

 

49 

 

64 

 

42 

 

56 

 

49 

Emissão de certidão de divisão do prédio em      
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propriedade horizontal 10 6 11 16 15 

Emissão de certidões diversas 66 18 75 43 56 

Documentos fotocopiados e fornecidos 1473 3215 3116 2982 3168 

Notificações elaboradas e expedidas 1484 1307 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1253 1093 

Nº Processos digitalizados (1994 -1996) --- --- 1899 1965 483 

Processos de loteamento Novos 0 0 1 1 2 

Alterações a Loteamento 12 11 4 11 11 

Informações internas 35 31 24 15 16 

Saída de Processos de licenciamento do arquivo  

331 

 

217 

 

359 

 

231 

 

269 

Entrada de processos em arquivo 279 203 240 243 238 

Processos levantados no arquivo Municipal  

-------  

 

--------  

 

--------  

 

------  

 

310 

  

55 ..44   --  ÁÁrreeaa  ffuunncciioonnaall   ddee  oobbrraass   ppúú bbll iiccaass   ee  pprroojjeettooss  

 Elaborar estudos e planos e executar projetos de engenharia de obras municipais; 

 Prestar colaboração técnica aos restantes serviços do Município; 

 Implementar projetos de edifícios, loteamentos e urbanizações municipais; 

 Apoiar e colaborar na execução de planos, designadamente o PDM e PU; 

 Preparar os processos de concurso de empreitadas de obras públicas e concessão de 

obras públicas, elaborando as suas cláusulas técnicas — caderno de encargos, 

medições e orçamento; 

 Elaboração de candidaturas à obtenção de fundos provenientes de programas de 

apoio, solicitando a colaboração, sempre que necessário, a outros serviços municipais, 

propondo a aprovação pela Câmara Municipal dos processos de candidatura, 

devidamente instruídos; 

 Fiscalizar o cumprimento dos contratos, regulamentos e outras normas referentes a 

obras por empreitada, e elaboração dos respetivos autos de medição e conta final; 

 Acompanhar o estado de conservação de edifícios e equipamentos municipais e zelar 

pela sua manutenção, em articulação com a Divisão de Serviços Operativos; 

 Propor intervenções de conservação do património imobiliário municipal em 

coordenação estreita com as respetivas unidades orgânicas operacionais; 

 Efetuar o acompanhamento, gestão e fiscalização de obras municipais e outras de 

interesse municipal; 

 Promover e acompanhar a elaboração, alteração ou revisão e implementação do Plano 

Municipal de Mobilidade e Transportes; 



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 196 de 335  

 

 Promover a mobilidade sustentável a favor do transporte público e dos modos ativos 

de mobilidade, nomeadamente a bicicleta e a pé; 

Um dos objetivos desta Área Funcional que será efetuar o acompanhamento, gestão e 

fiscalização de obras municipais, no ano de 2016 podem ser enumeradas e descreve-las na 

seguinte lista: 

DESIGNAÇÃO 
Valor 

Adjudicação 

Autos 

Medição 

ARRANJOS URBANÍSTICOS EM MIRANDELA   

PAMUS - Melhoria da ligação dos espaços interurbanos em modos suaves - 

Obras diversas em Mirandela - Passeios e passadeiras 

 

 

138 059,35 € 

 

130 670,10€ 
Campo de futebol - Reginorde - Vedação e rede de rega  27 640,81€ 27 309,19€ 
ARRANJOS URBANÍSTICOS EM DI VERSAS ALDEIAS  

  Reabilitação e Adaptação do edifício da Casa do Povo a Posto da G.N.R. de 

Torre de D. Chama  
377 921,82€ 1 238,87€ Vila Nova das Patas – Pavimentação da berma na Rua  de São José 
12 785,20€ 12 749,60€ Construção de muros no concelho de Mirandela 
123 711,25€ 120 685,75 

TOTAIS  292 653,51€ 

 

PAMUS - Melhori a da ligação dos espaços interurbanos em modos suaves - Obras diversas em 
Mirandela - Passeios e passadeiras  
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Reabilit ação e Adaptação do edi fí cio da Casa do Povo a Posto da G.N.R. de Torre de D. 
Chama 

 

Vila Nova das Patas – Pavimentação da berma na Rua de São José 
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Construção de muros no concelho de Mirandela 

O somatório do valor das obras em curso, com execução financeira, por parte da 

Câmara no ano de 2016 foi de 680 118,43 € e o valor dos trabalhos realizados foi de 

292 653,51€. Há obras que embora não tenha havido execução financeira no ano de 

2016, tiveram o seu início neste ano. Em contrapartida houve outras obras que 

estiveram sem ser fechadas, ou sem receção provisória por um qualquer diferendo 

entre a Câmara e o empreiteiro. 

Outro dos objetivos desta Área funcional é a elaboração de projetos para posterior 

abertura de concurso, cujo valor estimado das obras é de 6.261.640,93€. 

Lista de projetos 

 

DESIGNAÇÃO DOS PROJETOS 
Estimativa 

orçamental obras 
Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável - PAMUS 1: Criação de Via  

Pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz  
149 500,00€ 

Eliminação de obstáculos à circulação das pessoas com mobilidade reduzida 41 000,00€ 

Ampliação da zona industrial Norte - Áreas de acolhimento empresarial  2 620 000,00€ 

Ligação entre a Rua do Castelo e a Rua Venâncio Calhau em Mascarenhas  43 500,00€ 

PAMUS - Melhoria da ligação dos espaços interurbanos em modos suaves - Obras 

diversas em Mirandela - Passeios e passadeiras 143 400,00€ 

PAMUS 4 - Promoção de Modos Suaves no Centro Histórico de Mirandela 350 500,00€ 

Parque gerações - Praceta Varandas do Tua -  Mirandela 49 500,00€ 

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

Senhora do Amparo 2 085 000,00€ 

Execução de vedação de terreno no acesso ao parque de campis mo - António Augusto 

Reis   
12 000,00€ 

Construção de muros no concelho de Mirandela 146 400,00€ 

Reabilitação da antiga escola primária de Vale de Lobo para de Visitação 82 662,63€ 

Reabilitação da antiga escola primária de Vila Verdinho para de Visitação  64 778,30€ 

Campo de futebol – Reginorde – Edifícios de apoio – Vestiários / Balneários 195 000,00€ 

Bairro de São Martinho – Construção do pontão e pavimentação da rua do Castelo Velho 260 900,00€ 

Pontão em Vale de Madeiro 17 500,00€ 

TOTAIS 6 261 640,93€ 
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Desta Área Funcional faz parte toda a COORDENAÇÂO 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. 

O diploma define novos intervenientes no processo da construção, os coordenadores de 

segurança e saúde, bem como as suas obrigações e os instrumentos específicos da função de 

coordenação: o plano de segurança e saúde, a compilação técnica e a comunicação prévia. Por 

esta razão todos os projetos acima descriminados no mapa de “projetos  concluídos” são 

também eles possuidores de projeto de segurança. 

Funções desempenhadas em fase de obra: 

 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; 

 Analisar a adequabilidade das fichas de procedimentos de segurança e, sendo caso 

disso, propor à entidade executante as alterações adequadas; 

 Verificar a coordenação das atividades das empresas e dos trabalhadores 

independentes que intervêm no estaleiro, tendo em vista a prevenção dos riscos 

profissionais; 

 Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e saúde, bem como das 

outras obrigações da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores 

independentes, nomeadamente no que se refere à organização do estaleiro, ao sistema 

de emergência, às condicionantes existentes no estaleiro e na área envolvente, aos 

trabalhos que envolvam riscos especiais, aos processos construtivos especiais, às 

atividades que possam ser incompatíveis no tempo ou no espaço e ao sistema de 

comunicação entre os intervenientes na obra; 

 Coordenar o controlo da correta aplicação dos métodos de trabalho, na medida em que 

tenham influência na segurança e saúde no trabalho; 

 Promover a divulgação recíproca entre todos os intervenientes no estaleiro de 
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informações sobre riscos profissionais e a sua prevenção; 

 Registar as atividades de coordenação em matéria de segurança e saúde no livro de 

obra, nos termos do regime jurídico aplicável ou, na sua falta, de acordo com um 

sistema de registos apropriado que deve ser estabelecido para a obra; 

 Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessárias para que o acesso  ao 

estaleiro seja reservado a pessoas  autorizadas; 

 Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliação da segurança e  

saúde existente no estaleiro; 

 Informar o dono da obra sobre as responsabilidades deste âmbito do DL 273/2003;  

 Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro; 

 Integrar na compilação técnica da obra, os elementos decorrentes da execução dos  

trabalhos que dela não constem. 

Desta Área Funcional faz ainda parte as CANDIDATURAS, que durante o ano transato, 

desenvolveu as seguintes atividades: 

1. Recolha e tratamento de informação com vista a apresentação de candidaturas 

para obtenção de cofinanciamento no âmbito dos diferentes programas nacionais 

e comunitários; 

2. Apoio aos diversos serviços da autarquia, nomeadamente no que respeita ao 

comprimento dos procedimentos concursais aplicáveis, tendo em vista a 

submissão de candidaturas para o efeito de cofinanciamento, aos diversos 

programas nacionais e comunitários existentes; 

3. 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; 

4. Recolha, e tratamento de informação com vista ao preenchimento de apresentação 

dos Pedidos de Pagamentos; 

5. Atualização da Base de Dados, respeitante aos projetos cofinanciados; 

6. Elaboração das mais variadas informações, nomeadamente sobre os 

procedimentos que devam ser adotados tendo em vista a elaboração, gestão, 

acompanhamento e encerramento de candidaturas; 

7. Apoio aos beneficiários do programa Solarh, nomeadamente na elaboração e 
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acompanhamento de candidaturas; 

8. Participação em reuniões de trabalho tendo em vista a apresentação de 

candidaturas; 

9. Apresentação de pedidos de Informação/Pareceres Técnicos aos Gestores dos 

diversos programas; 

 

 

Anos / Quantidade (n.º) 
 

Indicadores do Serviço  2014 2015 2016 

Candidaturas Solicitadas 2  12 16 

Candidaturas Submetidas 2  12 19 

Candidaturas Decididas 1  8  11  

% de Candidaturas Submetidas dentro do Prazo 100% 100% 100% 

Candidaturas Aprovadas 0  4  6  

% de Candidaturas Aprovadas 0% 55% 55% 

Pedidos de Pagamento Submetidos 41 46 2 

Pedidos de Pagamento Submetidos com u ma variação < 90 dias  32 35 2 

% de Pedidos de Pagamento Submetidos com u ma variação < 90 dias  78% 76% 100% 

Pedidos de Pagamento CF Sub metidos 32 12 ---- 

PP JA Submetidos com u ma variação < 30 dias Úteis  21 10 ---- 

% de PP JA Sub metidos com u ma variação < 30 dias Úteis  66% 83% ---- 
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Desta Área Funcional faz ainda parte os TRANSPORTES 

 
Anos / Quantidade (n.º) 

 

Indicadores do Serviço  2015 2016 

Transportes Solicitados 426 223 

Transportes Solicitados pela Câmara Municipal de Mirandela 118 60 

Transportes Solicitados por Entidades Externas 308 163 

Transportes Concedidos a Entidades Externas 206 110 

% Transportes Concedidos a Entidades Externas 68,85% 69,05% 
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55 ..55   --  AAoo  nníívveell   ddaa  ffii ss ccaall iizzaaççããoo  

 Fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais disposit ivos 

legais relativos a áreas de ocupação da via pública, publicidade, trânsito, obras 

particulares, abertura e funcionamento de estabelecimentos comerciais ou industriais, 

preservação do ambiente natural, deposição, remoção, transporte, tratamento e destino 

final dos resíduos sólidos, públicos, domésticos e comerciais, preservação do 

património, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do território; 

 Prestar informações sobre situações de facto com vista à instrução de processos 

municipais nas áreas da sua atuação específica; 

 Assegurar a Fiscalização e Supervisão Municipal do cumprimento das Leis, Posturas 

e Regulamentos no âmbito das atribuições do Município, atuando em conformidade 

com o legalmente previsto; 

 Assegurar a Fiscalização, no âmbito das competências municipais, do funcionamento 

de Mercados Municipais, Feiras e Mercados; 

 Fiscalizar e seguir a execução de Obras de Iniciativa Municipal; 

 Aclarar e difundir junto dos munícipes os regulamentos e normas definidas pela 

Câmara, praticando, assim, uma ação preventiva e pedagógica; 

 Levantar autos de notícia por atos ou factos verificados no exercício da sua atividade, 

bem como participar a prática de ilícitos de contraordenação identificados nas 

operações de fiscalização realizadas; 

 Assegurar a eficiência, o empenho e a isenção da fiscalização, garantindo a sua 

atuação atempada, prevenindo a montante a concretização de atos ilegais e garantindo 

a disciplina de ocupação do solo, a qualificação do espaço público e do ambiente 

urbano e rural; 
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66   --  DDIIVVIISS ÃÃOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  AASS SS UUNNTTOOSS   SS OOCCIIAAIISS   EE  CCUULLTTUURRAAIISS  

A Divisão de Educação, Assuntos Sociais e Culturais (DEASC) em conformidade com o 

despacho de 13/01/2016, referente à conformação da estrutura interna das unidades orgânicas 

e reafectação do pessoal, tem na sua dependência duas Àreas Funcionais – Cultura, Desporto 

e Turismo e Educação e Ação Social e uma Subunidade Orgânica Administrativa, que 

aglutinam os diferentes serviços - Biblioteca, Museu, Turismo, Desporto, Ação Social, 

Educação, Loja Ponto Já, Residência para Estudantes, Eventos, Serviço Gráfico, Transportes 

Escolares e Serviços Gerais. 

Em 2016 a Área Funcional de Educação e Ação Social foi assumida no final de 2016 e a Área 

Funcional de Cultura, Desporto e Turismo , por questões de conveniência de serviço, só será 

assumida em fevereiro de 2017. 

O presente documento traduz o trabalho executado nesta unidade orgânica, que se descreve, 

sempre que possível, quantificado e com análises comparativas plurianuais em quadros ou 

gráficos e imagens, e traduz igualmente os objectivos 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, trabalham fora do horário 

normal de serviço, correndo mesmo o risco de não serem devidamente compensados. 

Ultrapassaram-se as metas apresentadas no Plano Anual de Atividades da divisão definido 

para 2016, que inicialmente previa apoio e organização a 545 eventos/atividades (402 

previstos no plano base mais 143 decorrentes do mesmo), a que se juntaram 73 

eventos/atividades extra plano, resultando num apoio efetivo a 594 iniciativas. 

De salientar que continuou a ser feito um esforço no planeamento das eventos/atividades, o 

que é uma mais valia para a gestão de alguns parcos recursos, quer humanos, quer de viaturas, 

quer mesmo de equipamentos, contudo, todos os pedidos de apoio que surgiram ao longo do 

ano (extra plano), ainda que tenham causado algumas dificuldades, tiveram todo o apoio 

necessário, e a sua concretização, com êxito e sem falhas graves, representou o empenho, 

mérito e responsabilidade de toda a equipa de colaboradores que constituem a DEASC, num 

total de 62 trabalhadores, dos quais 2 são avençados e 2 têm contratos temporários. 
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Durante o ano foram ainda acolhidos e acompanhados 12 estagiários distribuídos por vários 

setores. 

66 ..11   --  BBiibbll iiootteeccaa  MMuunniicciippaall  

66 ..11 ..11   --  MMiissss ããoo  

Integrada desde 1987, na Rede de Biblioteca Públicas, os serviços da biblioteca municipal de 

Mirandela, tudo têm feito para corresponder à missão do Município, “apostando na aplicação 

sustentável dos recursos disponíveis e na qualidade da prestação dos serviços”, tendo vindo a 

conciliar esforços para melhorar gradualmente as diferentes valências prestadas à comunidade 

que lhe permitam atingir resultados de excelência. 

66 ..11 ..22   --  EEss ttrruuttuurraa  FFuunncciioonnaall  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  22001166  
TTééccnniiccooss  SSuuppeerriioorreess  11  

AAssssiisstteenntteess  TTééccnniiccooss  55  

TToottaall  >>  66  

O horário de funcionamento da biblioteca é das 9h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira, e aos 

sábados das 14h30 às 18h00. No mês de Agosto, excecionalmente abre ao público entre as 

9h00-12h30 e 14h00-17h30, mantendo-se o mesmo horário de sábado. 

66 ..11 ..33   --  AAttiivviiddaaddeess   DDeesseennvvooll vviiddaass   

66 ..11 ..33 ..11   --  SSeerrvviiççooss   TTééccnniiccooss  

Ao longo do ano 2016 deu-se continuidade ao trabalho de atualização do catálogo 

bibliográfico. Concluiu-se a catalogação do Fundo Geral de Referência. Terminaram-se os 

Fundos, Transmontano-Duriense e Irene Vasconcelos. 

Iniciou-se o trabalho de digitalização do arquivo de jornais antigos. Deu-se prioridade ao 

“Notícias de Mirandela” na sua segunda edição iniciada em 1957. 

Fundos Tratados 2016 

Fun do Geral de Obras de Referência  1200 

Fun do Transmontano-Duriense 3200 

Fun do Irene Vasconcelos  2207 

Ofertas 218 
Total > 6825 

66 ..11 ..44   --  EEmmpprrééss ttiimmooss   DDoommiiccii lliiáárriiooss  



  

 

 

 

 

PG.02_PROC.07_I MP.05  

 
Página 206 de 335  

 

Durante o ano em apreciação, foram emprestados 2278 documentos, correspondendo 1417 a 

adultos e 861 ao público infanto-juvenil. 

De salientar que o decréscimo de empréstimos e de novos leitores se deve ao encerramento do 

serviço da Biblioteca Itinerante. 

 

66 ..11 ..55   --  VViissii ttaanntteess   ddaa  BBiibbll iiootteeccaa  MMuunniicciippaall   

O número de entradas registadas no espaço da Biblioteca foi de 38.038.  

É de mencionar que a máquina de registo (de entradas e saídas) esteve avariada durante cinco 

meses, o que justifica a redução na contabilização dos números . 

  

66 ..11 ..66   --  AAttiivviiddaaddeess   ddee  EExxtteennss ããoo  CCuull ttuurraall  

A Biblioteca ao longo do ano de 2016 deu continuidade a várias atividades  devido ao sucesso 

e interesse por parte de quem as frequenta. Foram realizadas atividades de caráter permanente 

e outras esporádicas. 
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66 ..11 ..77   --  AAttiivviiddaaddeess   PPeerrmmaanneenntteess  

Hora do Conto  

Realizaram-se 91 sessões, 34 das quais em itinerância por aldeias do concelho de Mirandela. 

Este serviço de itinerância inclui uma valência de empréstimo, “Histórias com Asas” como 

forma de suprir a ausência da Biblioteca Itinerante. Ao todo, houve 1.288 participantes, 436 

dos quais residentes nas aldeias. 

 

Jardim de Infância de Lamas de Orelhão  

 

Jardim de Infãncia do Romeu  

Livros trabalhados na hora do conto: 

Mês Título Autores  

Janei ro  O Caso dos Rabos Trocados  Peter B entley e Mei Matsuoka 

Feverei ro  Lá Vai Uma... Lá Vão Duas... Luísa Dacosta 

Março A Melrit a António Rubio e Isidro Ferrer  

Abril  A Grande Fábri ca de Pal avras  Agnès Lest rade e Valeria Docampo  

Maio Duas histórias do nosso concelho contadas de novo:  

Lamas de Orelhão e Mirandela  

Adaptação de Júlia Rocha 

Junho Os Dois Irmãos e a Bruxa Carlos Nogueira e Patrí cia Figuei redo  
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Outubro  O Galo Traganozes  Roberto Mezquita e Bernardo Carvalho  

Novembro Era Uma Vez Um Cast elo  Adéli a Carvalho e Cátia Vidinhas  

Dezembro Dest rava Línguas  Luísa Ducla Soares  

Exposições Temáticas 

Janei ro  Homenagem a Hélder Rodrigues  

Feverei ro  Eduardo Lourenço  

Março  Mês da Poesia 

Abril  Hora do Conto 2015/2016 (C enografia)  

Maio  Livros da Biblioteca mais lidos em 2015  

Junho  Trabalhos executados no ateli er “ Agulhas em Movimento”  

Julho  Património Imateri al Transmontano -Duriense 

Agosto  Novidades  / Novas aquisi ções de livros  

Setembro  Mostra de livros sobre Gast ronomia 

Outubro  Plantas Medicinais / Homenagem ao Dr. Mirandela  

Novembro  Centenário Virgílio Ferreira 

Dezembro  Natal  

 

 

Património Imaterial Transmontano -Duriense 

Internet Sénior / Formação TIC na ótica do utilizador 

Durante o ano de 2016 foram realizadas 355 sessões de Internet Sénior. 

Agulhas em Movimento 

Decorreram 36 sessões desta atividade lúdica, que se realizou regularmente às quintas -feiras à 

tarde com a participação de 10 pessoas. 
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66 ..11 ..88   --  OOuuttrraass   AAttiivviiddaaddeess  

Foram realizadas outras atividades que acontecem sempre que há efemérides para comemorar, 

quando solicitadas, ou outras de carácter sazonal, designadamente: 

 

Feira do Livro 

Ao longo de uma semana realizaram-se actividades de índole diversa, a destacar: 

- Exposição “O Pequeno Elefante Memo”. 

Durante o mês de Março, e ao longo de algumas sessões, ocorreu a leitura e adaptação a 

banda desenhada do livro “O Pequeno Elefante Memo”, obra que aborda o tema da doença de 

Alzheimer. Nesta actividade participaram cerca de 50 crianças do 4º ano de escolaridade 

cujos trabalhos foram objeto de exposição na Feira. 

- Apresentações de obras durante a Feira do Livro 

28/05/2016 A Música do Rio Patríci a Aires  

29/05/2016 Vinho Novo da Pipa Velha José Maldonado  

29/05/2016 As Aventuras da Cócó  Joaquim Martins  

29/05/2016 A Casa da Lua Cidália Fernandes  

30/05/2016 A classe média: ascensão e declínio  Elísio Estanque 

31/05/2016 Eu e os meus ilustres convidados  Mari a Gabri ela de Sá 

02/01/2016 O peixinho sável e o livro com histórias  Virgílio Tavares  

03/01/2016 Gente de Mi randela Jorge Golias e TelmoVerdelho  
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Apresentações de Obras  

Dia Mundial da Poesia 

Decorreu na biblioteca a “1ª Maratona da Poesia” das 10h00 às 23h00 com a partic ipação 

ativa de várias turmas de alunos do 2º Ciclo ao longo do dia. Culminou com um recital de 

poesia com a presença de alguns poetas amadores. 

   

“1ª Maratona da Poesia”  

Dia Mundial do Livro 

Realizou-se um ‘Bibliopaper’ na Rua da República direcionado para crianças do 4.º ano de 

escolaridade, seguido de um espetáculo de Teatro de Sombras. Ambas as atividades versaram 

a obra “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carroll. Este evento registou 491 

participantes. 
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Bibliopaper “Alice no País das Maravilhas”  

 

Teatro de Sombras 

Exposição no Palácio dos Távoras 

Mostra Bibliográfica – Região de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito das 

Comemorações do Dia do Município. 

Atividades de Férias de Verão 

Em julho e agosto, a partir do livro de Joachim Hecker Os Pequenos Cientistas, realizou-

se uma atividade intitulada Os Pequenos Cientistas Vão à Biblioteca. Foram efetuadas 8 

sessões, nas quais participaram crianças em idade escolar e pré-escolar. 
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Os Pequenos Cientistas Vão à Bibliot eca  

Visitas Guiadas 

Fazem-se visitas guiadas sempre que solicitadas. 

Lançamento de livros na Biblioteca 

19/01/2016 Um dia não são dias  António Cast ro Caeiro  

09/04/2016 Triângulo de Memórias  José Carlos Moutinho  

29/04/2016 Fomos instantes  Débora Afonso  

20/08/2016 Um olhar e um poema José Gonçalves Pereira Lopes  

24/09/2016 A Impensável e inesperada recompensa do Dr. Mirandela  Maria da Graça G.M. Pinho da Cruz 

24/09/2016 Uma Batalha Inesquecível  Ângelo Virtuosa 

04/10/2016 Para l á de Bagdad  Alberto S. Santos 

22/10/2016 O último degrau  Mari a Leónida Teixeira 

29/10/2016 Viagem ... Manuel Dinis Cort es  

04/11/2016 A menina do Spa David Pontes  
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A Viagem 

 

A Impensável e inesperada recompensa do Dr. Mirandela  

 

VVeennddaass   

No balcão de atendimento da Biblioteca venderam-se os seguintes materiais: 

Fotocópias  851 85,10€  

Livros  158 1.074,97€  

Diversos  (renov. cartões biblioteca, pins, postais,et c)  64,40€  

Total  1 224,47€  

66 ..11 ..99   --  CCoonncclluuss ããoo  

Ao longo do ano em apreciação, o trabalho técnico decorreu a bom ritmo tendo em conta que 

se trata da reposição no catálogo informatizado da Biblioteca, de dados perdidos reunidos ao 
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longo de mais de uma década, estando concluído cerca de dois terços do acervo documental 

disponível para consulta. 

Destaca-se a crescente procura e utilização que a Biblioteca tem obtido por parte dos 

utilizadores quer pela riqueza do espólio bibliográfico, quer pela diversidade de atividades 

que a instituição oferece. Estas têm-se mantido ao longo de vários anos devido à procura cada 

vez mais persistente por parte dos utilizadores, como é o caso da Hora do Conto, Agulhas em 

Movimento, Internet Sénior, o que se reflete no aumento do número de participantes nas ações 

desenvolvidas. 

66 ..22   --  MMuusseeuuss  

66 ..22 ..11   --  MMuuss eeuu  MMuunniicciippaall   AArrmmiinnddoo  TTeeiixxeeiirraa  LLooppeess   

Ao serviço do Museu estão adstrito 1 técnico superior e 1 assistente técnico. 

Os espaços do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes serviram de palco a várias ações 

desenvolvidas pelos técnicos do Museu, mas também a várias solicitações externas.  

Os dados aqui apresentados reportam-se ao espaço do Museu mas incluem também o espaço 

do átrio do C.C. Municipal (visitantes, exposições). O quadro e o gráfico abaixo revelam 

também o número de visitas e de participantes em atividades diversas, nos últimos três anos, 

os quais incluem apresentação de livros, recitais, reuniões, conferências, formação e outras: 

  Anos / Quantidade (n.º) 

  2014 2015 2016 

Visitantes tipo  1589 933 1287 

Estrangeiros 162 129 99 

Grupos de Escolas 1141 684 1045 

Atividades diversas  1317 1470 2114 

Exposições no Átrio do C. C. Municipal 1950 650 950 

Total - 6159 3866 5684 
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66 ..22 ..11 ..11   --  AAttiivviiddaaddeess   ddoo  MMuuss eeuu  

 

O “Ciclo de Oficinas aos sábados” surgiu com o intuito de dinamizar o Museu Municipal, 

uma vez que este se encontra aberto neste dia. Estas oficinas tiveram como principal objetivo 

a proximidade da comunidade com a cultura e as artes, tendo disponível aos sábados à tarde, 

uma atividade contínua e de interesse cultural e artístico, num ambiente descontraído e 

informal onde a atividade se “molda” em função dos(as) participantes. A primeira fase pôde 

contar com a aprendizagem na área do vitral verdadeiro – técnica tiffany (corte dos vidros 

coloridos e soldadura em estanho) e a segunda, continuou com a pintura (técnica mista).  
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“Oficinas de Moldagem” (Inserido no XI Festival de Sabores do Azeite Novo) 
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Esta é uma das atividades organizada pelo Museu Municipal e que tem tido a colaboração da 

Liga dos Combatentes de Mirandela e Escola de Ballet. 

   

    

Dia Internacional da Dança 
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Dia Internacional dos Museus 

O Dia Internacional dos Museus para além da exposição temática pôde contar nas suas 

comemorações com algumas atividades nomeadamente: 

- “A evolução recente da conservação - Restauro no Museu do Douro” e ”A preservação 

documental no Museu do Douro” onde estiveram presentes vários grupos escolares tais como 

Escola Secundária, escola de música ESPROARTE, a escola superior ESACT de Mirandela e 

participantes individuais. 

-”A preservação documental no Museu do Douro”- Umbelina Silva (arquivista) 

Os mais jovens do 1º Ciclo puderam usufruir de uma atividade que contou com a visita à 

exposição sobre o património, finalizando com as artes plásticas. 

    

Atividade dirigida ao Público em geral 
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Atividade dirigida ao 1º ciclo 

Atividades - Férias de Páscoa 

 

Nas férias de Páscoa o Museu Municipal organizou várias atividades para os mais jovens 

tendo sido um êxito. 

-Workshop Moldagem | Workshop de desenho à mão livre | Workshop “Iniciação ao teatro” 

Noções básicas | Visitas guiadas 
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Atividdades - Férias de Natal  

- Oficinas de pintura | desenho  

- Fábulas no Museu 

- Oficinas de Iniciação ao teatro 

- Visitas guiadas 

   

   

Atividades de artes plásticas   

À Descoberta do Museu 

- Oficina de pintura “ Pedra Mágica” 

- Moldagem “Casa da Sorte” 

- Música “Melodia das cores” 
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- Colagem “coração de ouro” 

   

   

6.2.1.2 - Atividades acolhidas no Museu  

*Audições da ESPROARTE 

O Museu Municipal como espaço dedicado à cultura e às artes acolheu diversas atividades, 

eventos culturais e artísticos, nomeadamente as audições da ESPROARTE. 

Dias 26, 27 janeiro 
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Dias 1, 3 e 19 março 

   

   

   

*Curso de Provas de azeite no Museu (Inserido no XI Festival de Sabores do Azeite Novo)   
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Dia 3, 4, 13, 24 fevereiro 

- CPCJ - Ação de Formação sobre Educação Parental 

- Assembleias Participativas - Orçamento Participativo de Mirandela 2016 

- Reunião do IPB  

   

   

Formação Geoportal 
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Dias 18, 23, 29 fevereiro: 

- Tertúlia sobre a violência no namoro dos jovens 

Dia 17 março: 

- Tertúlia “Bom sono” - ESPROARTE 

   

Dia 6 e 8 abril: 

- Seminário e aula do Mestrado Marketing Turístico e Cultural –IPB 

Dia 18 abril: 

- Alienação Parental e Mediação Familiar 

   

Dias15, 18, 19, 21 e 22 abril: 

- Reuniões da rede social 
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Dia 18 abril: 

- Yoga Kids para jardim-de-infância  

   

Dia 29 abril: 

- Assinatura da carta de compromisso - IPB | UTAD  

- Lançamento do livro “Fomos instantes” 
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*Exposição de trabalhos dos idosos da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 

   

*Palestra “ A morte a pedido, eutanásia à luz da fé e da cidadania” 

6.2.1.3 - Exposições 

Exposição alusiva ao XI Festival de Sabores do Azeite Novo 

Para além das atividades do festival que estão aqui explanadas os funcionários do Museu 

colaboraram quer na organização quer na conceção de todo o evento. 
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A exposição “ Rituais de inverno com máscaras” oriunda do Museu do Abade de Baçal em 

Bragança, esteve patente no Museu Municipal e para além dos visitantes, acompanhou vários 

eventos que decorreram no Museu. 
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A exposição “ A EVOLUÇÂO DO AUTOMOVEL contada pelo BRINQUEDO” embora 

tenha sido organizada pelo Museu esteve patente no átrio do Centro Cultural Municipal e 

pôde contar com diversas visitas guiadas, bem com visitantes individuais.  

 

Exposição “ Reflexos do Douro e Trás-os-Montes” 
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Visita à exposição 
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66 ..22 ..11 ..44   --  VViiss ii ttaass   gguuiiaaddaass  

Visitas guiadas à Exposição “A EVOLUÇÂO DO AUTOMÓVEL contada pelo 

BRINQUEDO”.  
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Visitas guiadas a grupos de ATL 

   

Visitas guiadas à exposição do “Dia das Bruxas” 

   

66 ..22 ..11 ..55   --  OOuuttrrooss   aattiivviiddaaddeess ::  

*Apoio na montagem de exposições 

- Exposição “Motivos de Natal” 

- Exposição “40 ANOS DO PODER LOCAL DEMOCRÁTICO EM MIRANDELA” 
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*Apoio no lançamento de Livros  

 

Em jeito de conclusão, os funcionários do Museu para além de organizarem, realizarem 

atividades e apoiarem todas as que o museu acolheu, deram reposta a várias solicitações ao 

longo do ano e que não estão aqui evidenciadas. 

66 ..22 ..22   --  MMuuss eeuu  ddaa  OOll iivveeiirraa  ee  ddoo  AAzzeeii ttee  ddee  MMiirraannddeellaa  

Colocação do Lagar 

Continuou a fazer-se um esforço para concretizar as obras no Museu da Oliveira e do Azeite, 

nomeadamente a colocação do lagar. Pese embora um trabalho de insistência e “pressão” de 

várias partes, para que o trabalho se efetuasse, ainda não está terminado. 

Todos os trabalhos de colocação de peças foram, tecnicamente, acompanhados e registados. 

Também se promoveram reuniões com o Arq. Graça Dias, para acompanhar os trabalhos que 

se foram desenvolvendo, tendo resultado dessas reuniões várias alterações, solicitadas pelo 

mesmo.  
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Conservação preventiva 

Deu-se continuidade à recolha de peças para o espólio do museu, bem como a todo o trabalho 

de conservação preventiva das mesmas com a colaboração da assistente operacional que fez a 

formação em cuidados de conservação preventiva no Museu do Douro.  

Para além de toda a componente prática destas intervenções, foram efetuados registos das 

peças, processo que acompanha as mesmas desde que chegam, bem como as intervenções que 

comportam. 

É também importante referir que estas intervenções foram acompanhadas pelo Dr. Carlos 

Mota, do Museu do Douro, a quem nós recorremos, mediante a especificidade de cada peça 

para que as intervenções sejam criteriosas. 
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Inventariação 

Ao nível da inventariação decorreu todo um trabalho de investigação, recolha e compilação de 

informação associado e que fará parte do inventário definitivo. 

Recolha do património imaterial com a colaboração da ESACT-IPB. 

   

Registo do Imaterial com estagiários da ESACT-IPB 

Foi orientado e acompanhado todo o processo desde o contacto com alguns presidentes de 

junta e pessoas individuais, para se conseguir fazer esta recolha em colaboração com os 

alunos da ESACT-IPB, que fizeram a parte de registo em imagem e vídeo. 

Neste processo colaborou uma técnica do Posto de Turismo que contactou as pessoas da 

aldeia de Vale de Lobo para se proceder ao registo do imaterial. 
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Para além desta recolha do imaterial, foram levadas algumas peças para as novas instalações 

da ESACT, onde se procedeu à filmagem e fotografia, para que todo este trabalho resultasse 

numa aplicação interativa criada pelos alunos para fazer parte dos conteúdos do museu. 

Conteúdos para o Museu 

Formalizou-se o procedimento “Aquisição de serviços, Investigação e Produção de 

Conteúdos e Projeto de Estruturas e Dispositivos Museográficos para o Museu da Oliveira e 

do Azeite”. O preço base do procedimento foi de 22.000,00 euros. 

66 ..33   --  AAppooiioo  AAddmmiinniiss ttrraattiivvoo  ee  LLooggííss ttiiccoo  aa  AAttiivviiddaaddeess //EEvveennttooss   ee  CCiinneemmaa//TTeeaattrroo  

À semelhança dos anos anteriores desenvolveram-se e apoiaram-se diversas iniciativas, de 

índole cultural, lúdica, turística, religiosa e desportiva, bem como seminários e workshop ś, 

com vista à promoção e divulgação da cidade e concelho de Mirandela, umas da exclusiva 

responsabilidade da autarquia, outras de diversas instituições, associações e coletividades de 

Mirandela.  

O cumprimento do Plano Anual de Atividades de 2016 é elucidativo do trabalho 

desenvolvido por toda a equipa da DEASC (ver AANNEEXXOO  44). 

66 ..33 ..11   --  EEvveennttooss //AAttiivviiddaaddeess   eexxeeccuuttaaddaass   

Como já referido cumpriu-se o Plano Anual de Atividades, apesar das inúmeras alterações, 

cancelamentos e novos agendamentos, tendo-se realizado 594 iniciativas, das quais 73 foram 

extra plano. 
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As fotorreportagens apresentadas de seguida são demonstrativas da multiplicidade de 

eventos/atividades realizados e aos quais foi prestado todo o apoio necessário e disponível: 
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Dia Mundial da Criança 

   

Feira da Alheira em Mirandela e Alfândega do Porto 

    

Feira à Moda Antiga 
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Cinema ao Ar Livre 

Abreiro, Cedães, S. Pedro Velho, Torre de Dona Chama e Suçães 

   

Talentos de Mirandela 
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Concentração Motard 

  

Festivais de Folclore 
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Concerto Sofia Escobar 

 

Congresso de Medicina Integrativa do Nordeste 

 

Jornadas de Medicina Geral e Familiar do Nordeste Transmontano 
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Jornadas de Saúde Trás-os-Montes e Alto Douro 

66 ..33 ..22   --  CCiinneemmaa  ee  TTeeaattrroo  

66 ..33 ..22 ..11   --  CCiinneemmaa  

Ao contrário do que tinha acontecido no ano de 2015, em que praticamente não houve 

exibição cinematográfica (excetua-se o mês de dezembro, com duas sessões gratuitas) , 

devido, numa primeira instância, às obras de conservação levadas a cabo no Centro Cultural 

Municipal e, posteriormente, ao atraso na entrega e instalação do novo equipamento de som e 

de cinema, o ano de 2016 foi, sem dúvida alguma, um ano de recuperação, quer ao nível de 

filmes exibidos e número de sessões quer ao nível de assistência, com uma receita de 

bilheteira nunca antes atingida. 

Para isso contribuiu, de uma forma cativante, o novo projetor digital de alta definição, a nova 

tela de maiores dimensões (10 metros) relativamente à anterior, e um fantástico novo sistema 

de som ‘dolby surround’. Para uma melhor perceção, recuperámos os dados dos últimos cinco 

anos, conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 
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Destacamos, ainda, o facto de ter sido oferecido um número significativo de bilhetes - 2.229, 

resultando num total 11.478 bilhetes de acesso. A despesa efetuada com o aluguer de filmes 

registou um valor de 21.200,00 €, pelo que se verificou um superavit de 10.084,00 €. O 

gráfico seguinte oferece uma visão global dos dados e valores apurados no ano de 2016 

concernentes ao cinema: 
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66 ..33 ..22 ..22   --  TTeeaattrroo  

Com o intuito de promover uma maior oferta cultural iniciou-se a partir de outubro de 2016 a 

exibição de Peças de Teatro. Pretende-se manter pelo menos uma vez por mês um espetáculo 

de teatro. 

 

Constatou-se que as pessoas que vêm ao teatro não são o habitual público do cinema, logo 

consegue chegar-se a outro tipo de gostos. Também os mais jovens aderem mais quando as 

peças são direcionadas para a escola e há um empenho dos professores em trazer os alunos. 
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De outubro a dezembro houve um total de 1547 espetadores, distribuídos da seguinte forma: 

“A Farsa de Inês Pereira” – 244 espetadores 

“O Urso” – 133 espetadores 

“Um Punhado de Terra” – 96 espetadores 

“O Grilo Verde (Infantil)” – 700 espetadores 

“O Macaco de Rabo Cortado” – 374 espetadores espectadores- 

   

Ambiciona-se igualmente promover uma ação de formação teatral designada Artes Cénicas no  

Tua - ACTUA, aberta a população em geral. Foi lançado o cartaz para inscrições e presume-se 

que em fevereiro/março de 2017 tenha o seu início, se o número de inscrições for no mínimo 

de 20 pessoas.  

66 ..33 ..33   --  GGeess ttããoo  ddee  AAuuddii ttóórriiooss   MMuunniicciippaaiiss  

66 ..33 ..33 ..11   --  OOccuuppaaççããoo  ddooss   aauuddii ttóórriiooss  

A aquisição de equipamento de som e de vídeo, feita à empresa “4 Draft – Engenharia, L.dª”, 

pelo valor de 80.465,37€ (c/ IVA), na sequência do respetivo procedimento concursal, veio 

dotar os auditórios de elementos fundamentais, de elevada qualidade, permitindo tirar o 

melhor proveito audio-visual das atividades e eventos decorrentes em tais espaços. 

Além da instalação de equipamento técnico adequado à visualização de filmes de âmbito 

“comercial”, com o novo sistema de som e projeção digital, o Centro Cultural possui 

atualmente uma maior eficiência energética, após as intervenções de fundo a que foi sujeito. 

O novo sistema centralizado de controlo de AVAC (climatização) veio igualmente permitir o 

controlo de zonas independentes com climatização autónoma. 
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Os dados seguintes, apresentados em gráficos, concernentes à utilização dos auditórios grande 

e pequeno, são bem ilustrativos da utilidade deste espaço cultural por parte das mais diversas 

entidades (os gráficos seguintes, que comparam os dados de 2015 e 2016, são reveladores do 

aumento verificado no número de utilizações) . 

 

 

A esta utilização houve o cuidado de imputar custos, os quais, muitas vezes passam 

despercebidos mas que não deixam de se traduzir em gastos reais para a autarquia. 
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66 ..33 ..44   --  GGrrááffiiccaa  ee  PPuubbll iiccaaççõõeess  

Continuou a dar-se resposta às solicitações internas e externas, fazendo uma gestão rigorosa 

do número de impressões. Apesar disso, regista-se, pelo quarto ano consecutivo, um aumento 

do número impressões, sendo significativo em 2015, comparativamente com 2014, com mais 

15.381 impressões (já em 2014 se tinha registado um acréscimo de 12.074). O ano de 2016 

registou igualmente um aumento, embora pouco sgnificativo, de 3.914 impressões. 
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O número de cópias e a descrição dos serviços efetuados estão descritos nos anexos. 

(Ver AANNEEXXOO  55) 

 

66 ..44   --  EEdduuccaaççããoo,,  TTrraannss ppoorrtteess   EEssccoollaarreess   ee  AAssss uunnttooss   SS oocciiaaiiss  

O setor administrativo assegurou todo o serviço de processamento e tratamento de texto, 

manutenção, organização e arquivo de toda a documentação relacionada com a atividade da 

Educação, bem como a prestação de apoio ao trabalho desenvolvido pelos elementos do 

executivo municipal. 

66 ..44 ..11   --  EEdduuccaaççããoo  

As competências da Câmara Municipal de Mirandela orientam-se essencialmente pelos 

seguintes princípios: 

 Garantir o direito de acesso de todas as crianças aos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 

 Prevenir a exclusão social, através das situações de isolamento e de quebra de inserção 

socioeducativa das crianças e alunos; 

 Garantir uma adequada complementaridade de ofertas educativas; 

 Garantir a qualidade funcional, arquitetónica e ambiental dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e de ensino; 

 Desenvolver formas de organização e gestão dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e de ensino mais eficazes; 
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 Permitir responder à diversidade de características e necessidade de todos os alunos 

que implicam a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais no 

quadro de uma política de qualidade, visando a equidade educativa no acesso à escola; 

 Visar a criação de condições para a adequação do processo educativo às necessidades 

especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação 

em um ou vários domínios da vida; 

 Acolher e reter no seio da escola grupos de crianças e jovens tradicionalmente 

excluídos; 

 Adequar a oferta de recursos e racionalização da sua distribuição, com vista ao 

estabelecimento e à distinção daqueles que, pelas suas características devem s er comuns a 

uma determinada área geográfica, dando assim continuidade ao processo de 

reordenamento escolar, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro; 

 Apoio à organização do Conselho Municipal de Educação: 

o O Conselho Municipal de Educação é uma instância de coordenação e 

consulta, que tem por objetivo promover, a nível municipal, a coordenação da 

política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, 

dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e 

acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as ações 

consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e 

eficácia do mesmo. Durante o ano de 2016 reuniu uma vez para análise do 

Plano de Transportes Escolares, para o ano letivo 2016/2017. 

66 ..44 ..11 ..11   --  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--eess ccoollaarr  ee  11 ..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnss iinnoo  BBááss iiccoo  

   

No concelho de Mirandela estão a funcionar 15 Escolas do 1.º CEB e 9 Jardins de Infância da 

rede pública escolar. 
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Escolas do 1.º CEB: Abreiro, Carvalhais, Frechas, Lamas de Orelhão, Mirandela n.º 1, 

Mirandela n.º 2, Mirandela n.º 3, Mirandela n.º 4, Mirandela n.º 5, Pereira, Romeu, São Pedro 

de Vale do Conde, Suçães, Torre de Dona Chama e Vale de Salgueiro. 

Jardins de Infância: Avidagos, Cabanelas, Carvalhais, Frechas, Lamas de Orelhão, 

Mirandela, Passos, Romeu e Torre de Dona Chama. 

DDeess ccrriiççããoo  ddoo  MMaappaa  EEdduuccaattii vvoo  MMuunniicciippaall   ppoorr  aalluunnooss   ee  eess ttaabbeelleecciimmeennttooss  

 

Atividades com alunos dos jardins de Infância do concelho de Mirandela 

 Atividades realizadas 
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As atividades são definidas como aulas de hidroginástica, adaptação ao meio aquático e 

atividade física, realizadas na piscina municipal e em polidesportivos do concelho de 

Mirandela. 

   

 N º de participantes por Jardim de Infância: 

Crianças 

Avidagos 14 Mirandela 70 

Cabanelas 2 Passos 5 

Carvalhais 37 Romeu 4 

Frechas 5 Torre D. Chama 29 

Subtotal 58 Subtotal 108 

Total: 166 

 Plano de atividades (Geral) – 2016 

PLANO SEMANAL DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO – CRIANÇAS 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

10:15 -11:00 

Avidagos 

Torre Dona 

Chama 

Passos  Romeu Frechas  

11:15-12:00 Mirandela Carvalhais Mirandela Cabanelas   

PLANO SEMANAL DE ATIVIDADE FÍSICA – CRIANÇAS 
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Transferên cias - Educação     

  Anos 

Entidade Descrição 2013 2014 2015 2016 

Ministério 

da 

Educação 

Cláusula 2.ª - n.º 1 - Pessoal não docente das 

Escolas 877.695,27 312.770,08    

Cláusula 2.ª - n.º 8 - Acordo de Cooperação  466.873,87 162.652,61    

Cláusula 4.ª - n.º 3 - Gestão do Parque Escolar 40.000,00 20.000,00    

Situações especiais 17.061,40       

  Subtotal 1.401.630,54 495.422,69    

DREN/DGESTE  

Refeições escolares 11.958,72 22.152,00 13.190,54 23.348,98 

Atividades Extracurriculares 169.538,52 94.905,00    

Componente de Apoio à Família 108.033,09 125.509,71 109.153,90 74.663,21 

Pessoal não docente   9.905,44 76.937,79 72.500,47 

  Subtotal 289.530,33 252.472,15 199.282,23 170.512,66 

DGAL Transportes escolares 122.382,00 122.382,00 122.382,00 *122.382,00 

Subtotal 122.382,00 122.382,00 122.382,00 122.382,00 

Total 1.813.542,87 870.276,84 321.664,23 292.894,66 

*Valor estimado por impossibil idade de recolha de valores específicos 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9:30-10:30 Cabanelas Passos Mascarenhas Avidagos  

11:00 -12:00 
Vale de 

Salgueiro 

Lamas de 

Orelhão 
Romeu 

Frechas 

Natação 
 

14:30-15:30 
Torre Dona 

Chama 
    

15:30-16:30 
Torre Dona 

Chama 
Carvalhais Mirandela Carvalhais 

Trocas 

Piscina 

17:00-18:00 Mirandela   Mirandela  
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A principal componente refere-se aos recursos humanos que foram transferidos  para a Câmara 

Municipal e que se revelam manifestamente insuficientes para fazer face às necessidades dos 

diversos estabelecimentos e em específico o 1.º Ciclo. 

 Procedeu-se à distribuição de material didático, desgaste e limpeza à AAAF. 

 No âmbito também da AAAF, no ensino pré-escolar, deu-se continuidade à atividade 

iniciada, em anos anteriores, de iniciação à Expressão Físico-Motora utilizando recursos 

humanos municipais e proporcionando o acesso a equipamentos municipais como a 

Piscina Municipal. 

 Forneceu-se mobiliário adequado às necessidades educativas e ao bem-estar das crianças.  

 Fornecimento de refeições: 

 No ano de 2016/2017, foi proposto o fornecimento de refeições a 694 alunos do 1.º CEB.  

 

 

O controlo das refeições fornecidas é efetuado através de um mapa mensal preenchido pelas 

assistentes operacionais e cujas faturas são conferidas pelos serviços administrativos. 
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Além do fornecimento das refeições pela empresa adjudicatária foram, ainda, celebrados 

protocolos, para o fornecimento de refeições escolares a 129 alunos do ensino pré-escolar, 

com a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Centro Social e Paroquial de S. Miguel, 

Centro Social e Paroquial de Romeu, Casa do Menino Jesus de Pereira e EB1/2 de Torre de 

Dona Chama. 

Procedeu-se, também, à abertura de um concurso público para fornecimento de refeições 

escolares para o ano letivo de 2016/2017, aos alunos da EB1/JI de Carvalhais e EB1 

Mirandela N.º 1, tendo a adjudicação sido feito à empresa “Uniself”, pelo preço global de 

147.888,00€ (s/ IVA). 

Empresas Adjudicatárias e Respetivo Preço Contratual (últimos 3 anos letivos) 

Ano letivo 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Gertal Gertal Uniself 

171.449,08 € 146.028,25 € 147.888,00 € 

 Efetuaram-se 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, acompanhado pela 

nutricionista da ULS.  

 Em 2016, as refeições escolares faturadas ao município importaram no valor de 

244.893,00€ (sendo 191.430,20€ referente às refeiçõese escolares de 2016 e 53.462,80€ 
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referente às refeições escolares de 2015). Nos cofres da autarquia, deu entrada o valor de 

67.080,34€, referente ao pagamento de refeições esco lares por parte dos encarregados de 

educação. 

 Foi assegurada a aquisição de todo o material, equipamento para a UIE da EB1/J I de 

Carvalhais, não obstante essas despesas serem responsabilidade das respetivas Freguesias. 

 Forneceu-se material didático, de desgaste, informático e mobiliário diverso, bem como 

transporte para realização de atividades formativas constantes dos respetivos Planos 

Anuais de Atividades. 

 Colaborou-se na execução do programa do Festival de Sabores do Azeite Novo, na 

atividade “O Azeite vai à Escola”. Foram realizados ‘Workshops’ de biscoitos de azeite 

(434 alunos), exibição da peça de teatro “No fio do azeite” (436 alunos), bem como 

distribuição de torradas de azeite a toda a comunidade escolar. 

   

 Colaborou-se com o Agrupamento de Escolas de Mirandela no que concerne ao transporte 

de 304 alunos e professores, para a realização do desfile de carnaval. 

 Colaborou-se ainda com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, no transporte de 486 

passageiros, no fornecimento de 420 lanches a alunos e professores e ainda foi exibida a 

peça de teatro “O Pedro e o Lobo” a 1208 alunos e professores.  

 No âmbito da Feira da Alheira, foi servida alheira nas Escolas Luciano Cordeiro e 

Secundária bem como nos refeitórios das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância do 

ensino público do concelho. 
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 Colaborou-se na organização da atividade “A Proteção Civil vai à Escola” no que 

concerne à demonstração de viaturas de agentes da proteção civil, nas Escolas do 1.º CEB 

do ensino público e privado da cidade. Na Escola do 1.º CEB e JI de Carvalhais houve a 

demonstração de cães (equipa cinotécnica da GNR) atividades da equipa de cavalaria de 

GNR e ainda a exposição de viaturas da GNR e SMPC, terminando com a plantação 

simbólica de carvalhos e azevinhos. 

 Colaborou-se na Semana da Saúde, no que concerne à organização de uma palestra na 

Escola Secundária de Mirandela – Medicina e Saúde. 

 No âmbito do Dia dos Monumentos e Sítios, fez-se o acompanhamento/apoio aos alunos 

das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância do concelho para assistir à exposição bem 

como na visualização de um documentário alusivos ao tema que esteve patente no Paço 

dos Távoras.  

   

 Na comemoração do Dia do Livro, prestou-se apoio nas atividades, designadamente jogos 

temáticos e exibição da peça de teatro intitulada “Teatro das Sombras”. 
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 Promovendo a Feira do Vinho e do Morango de em São Pedro Velho, desenvolveu-se a 

atividade “O Morango vai à Escola” que consiste na oferta a todos os alunos do 1.º CEB 

e Jardins de Infância do concelho, de morangos e de um marcador onde, de forma 

pedagógica, informa os alunos sobre a constituição do morango.  

 

 Organizou-se a deslocação de 795 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-

escolar da cidade para participarem no desfile dos Jardins Nómadas. Este  desfile teve 

também a participação da Esproarte com a atuação dos vários grupos ao longo do cortejo, 

cuja organização esteve a cargo da DEASC, em colaboração com o Pelouro do Ambiente. 
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 No âmbito das comemorações do Dia da Criança, foi organizado um dia divertido a todas 

as crianças do 1.º CEB e Jardins de Infância do concelho. O dia iniciou com a visita à 

Feira do Livro, onde tiveram como oferta de boas vindas um vale de compra de livros 

para cada escola e por turma. Para o pré-escolar foi também oferecido um livro. Após a 

visita, a celebração continuou no Parque Dr. José Gama com atividades lúdicas, como a 

canoagem, corrida de sacos, triciclos, futebol, insufláveis, jogos tradicionais, entre outros. 

O município ofereceu ainda um lanche-almoço. 

Organizou-se a deslocação de 1129 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-

escolar da cidade para participarem nesta atividade. No domingo, foi aberta a toda a 

população infantil, jogos de animação, entretenimento e lazer. 

 

 Promovendo a Feira do Mel e do Queijo da União de Freguesias do Navalho, Pereira e 

Avidagos, com a colaboração da Cooperativa do Mel da Terra Quente e com a Associação 

dos Apicultores do Nordeste, visitaram-se todas as Escolas do 1.º CEB da cidade (485 

alunos), apresentando pedagogicamente, com diapositivos e filme, a temática da produção 

do mel e a sociedade das abelhas. 

Com o tema o Mel vai à Escola, foi efetuada uma degustação do mel produzido na região. 

Foi oferecido um marcador que continha uma história alusiva ao tema com palavras-chave 

que se pode trabalhar na sala de aula. 
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 Colaborou-se na atividade “Parque Aventura”, com a Liga dos Combatentes, onde foi 

prestado apoio no desenvolvimento das atividades. Participaram crianças dos Jardins de 

Infância da cidade e jovens dos ATL’s. 

 

 Foi proporcionada a visualização dos filmes “À procura de Dory” e” Angrybirds” às 

crianças do ensino pré-escolar e jovens dos ATL’s, durante as férias escolares. 

 

 Promoveu-se a I Edição de Atividades de Ocupação de Tempos Livres, intitulada de 

“Verão Jovem”, a jovens residentes no concelho com idades compreendidas entre os 14 e 

os 17 anos. A adesão foi fraca, tendo contado com a participação de 8 jovens. 
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 Colaborou-se na atividade intitulada Dia do Animal, onde foi prestado apoio na 

organização e divulgação para o desenvolvimento das atividades. Participaram crianças 

dos Jardins-de-infância e Escolas do 1.º CEB públicos e privados da cidade, incluindo a 

EB1/JI de Carvalhais. A atividade consistiu numa demonstração de cavalos. 

 Comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação, promovendo a distribuição de folhetos 

informativos aos alunos do 1.º CEB e jardins -de-infância da cidade, que alertavam para a 

importância do consumo de hortícolas e frutas. 

   

 Colaborou-se na atividade “A Chegada do Pai Natal”, designamente na divulgação ao 

Agrupamento de Escolas, recolha de inscrições, distribuição de gorros de natal e no 

transporte de 864 alunos de todo o concelho (Pré-escolar e 1.º CEB, públicos e privados). 

 

 Na pausa letiva de Natal, promoveram-se três sessões de cinema gratuita “Monstros 

Fantásticos”, “ Vaiana” e “A vida secreta dos nossos bichos” e a peça de teatro História do 

Macaco de rabo cortado” para os ATL’s, extensível a todas as  crianças e jovens do 

concelho. 
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66 ..44 ..22   --  TTrraannss ppoorrtteess   EEssccoollaarreess  

Continuou a privilegiar-se nesta matéria as tarefas de organização, controle e manutenção do 

Plano de Transportes Escolares definido para a área deste município, procurando encontrar-se 

as soluções que satisfaçam as reais necessidades dos alunos utilizadores e ainda tarefas do 

seguinte âmbito: 

 Levantamento do número de alunos a transportar por localidades de proveniência; 

 Compatibilização dos horários de transporte, com os horários dos estabelecimentos de 

ensino; 

 Organização, coordenação e análise do processo relativo aos concursos de adjudicação 

dos vários circuitos; 

 Elaboração e controle de mapas de requisições de bilhetes de assinatura às empresas 

concessionárias de carreiras públicas; 

 Receção e conferência da faturação do serviço de transportes escolares mensalmente 

executados; 

 Controle e fiscalização da qualidade e comodidade dos veículos utilizados no transporte de 

alunos. 

 Para dar cumprimento ao preceituado na Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, assegurou -se a 

prestação do serviço de três vigilantes para a execução de transportes escolares efetuados 

em transportes públicos, uma vez que no concurso público foi solicitado aos 

transportadores a inclusão do serviço de vigilância e mais dois vigilantes para as viaturas 
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do município que realizam transportes escolares em dois mini circuitos, num total de 

cinco vigilantes; 

 Utilizaram transportes escolares 629 alunos, dos quais 455 utilizaram transportes públicos, 

161 transportes adjudicados e 33 alunos utilizam transportes do município: 

 14 alunos do ensino pré escolar utilizaram transporte público, em 3 circuitos da rede de 

transportes públicos; 

 52 alunos do 1.º ciclo do ensino básico utilizaram transporte público, em 3 circuitos da 

rede de transportes públicos; 

 389 alunos do 2.º  e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário utilizaram transporte 

público, nos 16 circuitos da rede transportes públicos; 

 26 alunos do ensino pré escolar utilizaram transporte adjudicado, em 7 minicircuitos do 

plano de transportes escolares do concelho de Mirandela; 

 72 alunos do 1.º ciclo do ensino básico utilizaram transporte adjudicado, em 13 

minicircuitos do plano de transportes escolares do concelho de Mirandela; 

 41 alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário utilizaram   transporte 

adjudicado, em 11 minicircuitos do plano de transportes escolares do concelho de 

Mirandela; 

 6 alunos do ensino pré-escolar utilizam transporte do município em 2 minicircuitos do 

plano de transportes escolares do concelho de Mirandela; 

 17 alunos do 1.º ciclo do ensino básico utilizam transporte do município em 2 

minicircuitos do plano de transportes escolares do concelho de Mirandela. 

 10 alunos do 2.º ciclo e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário utilizaram 

transporte do município em 2 minicircuitos do plano de transportes escolares do concelho 

de Mirandela. 
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Transportaram-se, também, para a EB1 e 2 de Torre D. Chama 40 alunos oriundos dos 

concelhos de Macedo de Cavaleiros e Vinhais: 

 8 alunos do 1.º ciclo do ensino pré-escolar, residentes no concelho de Macedo de 

Cavaleiros;  

 16 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, residentes no concelho de Macedo de 

Cavaleiros;  

 1 alunos do 2.º ciclo do ensino básico, residente no concelho de Macedo de Cavaleiros; 

 6 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, residentes no concelho de Vinhais; 

 10 alunos do 2.º ciclo do ensino básico, residentes no concelho de Vinhais. 

Disponibilizou-se transporte gratuito para realização de visitas de estudo aos alunos das 

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância do concelho, bem como para a 

EB1 e 2 de Torre D. Chama, EB2 Luciano Cordeiro, Secundária de Mirandela e Profissional 

de Agricultura de Carvalhais. 
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Rede de transportes escolares no concelho de Mirandela 

66 ..44 ..33   --  RReessiiddêênncciiaa  ppaarraa  EEss ttuuddaanntteess  

          

A gestão da Residência para Estudantes de Mirandela em 2016 manteve o definido no início 

do ano anterior, uma gestão partilhada entre a autarquia e a Escola Profissional de Mirandela. 
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Este formato, que se pretende reduzir a protocolo, está a ter resultados positivos, com mais -

valias para as partes, inclusive para os próprios residentes. 

No início do ano letivo 2016/2017 foram admitidos 67 residentes (alunos da Escola 

Profissional de Arte de Mirandela). 

Continuam a justificar-se obras de beneficiação no edifício da Residência, bem como na 

cantina da escola de Carvalhais. Esta carece de uma intervenção de fundo semelhante à que se 

fez na cantina da Residência de Estudantes, sob pena de uma visita da ASAE poder encerrar 

aquele espaço. 

Para além das refeições dos residentes forneceram-se também na cantina da Residência, 

refeições aos alunos da EB1 n.º1 de Mirandela e a alunos não residentes da Escola 

Profissional de Arte de Mirandela, nomeadamente a alunos deslocados para realizarem os 

seus estágios académicos, encaminhados através da Escola Profissional de Arte de Mirandela. 

Continuou a dar-se apoio logístico, dormidas e refeições no âmbito de várias atividades 

desenvolvidas e/ou apoiadas pelo município, nomeadamente: Encontro de Tunas, Feira à 

Moda Antiga, Rancho Folclórico,Torneios de Natação, Parque Aventura, Aniversário do 

SCM, Estágio de Kickboxing, Motard ś, Corpo de Intervenção da PSP, JetSki, Festas de 

Nossa Senhora do Amparo, Companhias de Teatro, entre outros. 

Relativamente às mensalidades, o mapa infra traduz os valores efetivamente pagos, contudo, 

principalmente de setembro a dezembro, grande parte dos alunos que estão em falta, têm 

autorização para pagar as mensalidades aquando do recebimento por parte da Escola de 

Música, o que ainda não aconteceu, à data de elaboração do presente relatório. 
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66 ..44 ..44   ––   LLoojjaa  PPoonnttoo  JJáá  

Com o objetivo de dinamizar as potencialidades da Loja Ponto Já e proporcionar a interação 

dos jovens entre si e com o espaço, foram levadas a cabo atividades, umas de caráter pontual 

outras de caráter permanente no decorrer do ano 2016, designadamente: 

 PERIODICIDADE 

Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)  Permanente 

Projeto TUAB IKE – Disponibilização de bici clet as por parte do Município de 

Mirandela 

Permanente 

Pintura e montagem de bonecos arti culados, com utentes da APPACDM 

(Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Defi ciente Mental ).  

Pontual  

 Fichas didáticas (alimentação) com utentes da APPACDM (Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Defici ent e Mental).  

Pontual  

Atividade recreativa (jogos tradi cionais) com utentes da APPAC DM (Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Defici ent e Mental).  

Pontual  

Atelier de pintura (pintura em caixas de madeira), com utentes da APPACDM 

(Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Defi ciente Mental ).  

Pontual  

Atividade de art es pl ásticas (revestimento de caixas de papelão) com utentes da 

APPACDM (Associação Portuguesa de P ais e Amigos do Cidadão Defici ent e 

Mental).  

Pontual  

Atelier de recicl agem (borbolet as com rolos de papel higi énico) com utentes da 

APPACDM (Associação Portuguesa de P ais e Amigos do Cidadão Defici ent e 

Mental).  

Pontual  
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Sessão de cinema (Alice e o País das Maravilhas).  Pontual  

 

Findo o ano letivo e durante os meses de julho e agosto tratou-se do Banco de Livros 

Escolares. 

N.º de manuais que nos foram doados ao Banco dos Livros: 1412 

N.º de manuais concedidos aos Jovens: 460 

N.º de pedidos: 54 

N.º de alunos a que lhes foram concedidos os pedidos: 50 

N.º de alunos não atribuídos por falta de manuais: 8 

Registe-se que há alguns manuais disponíveis, atualizados, no caso de alguma necessidade 

desde o 5.º ao 12.º Ano.  

66 ..44 ..55   --  AAççããoo  SS oocciiaall  

O Serviço Social é uma área multi e interdisciplinar que parte dos problemas dos indivíduos 

ou dos grupos sociais mais vulneráveis e visa a sua compreensão e resolução no  contexto 

familiar e societário onde se insere. 

O Serviço Social tem como objetivos preparar os indivíduos para definirem os seus 

problemas, ajudando-os a encontrar eles próprios, tanto quanto possível, a sua solução e a 

modificar as suas situações sociais  de modo a permitir as suas tomadas de consciência e 

soluções. 

O Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Mirandela tem como áreas de intervenção 

direta a habitação social e o encaminhamento de famílias para os vários serviços da 

comunidade, que deem resposta às suas necessidades. Intervêm enquanto parcerias e como 

entidade dinamizadora na Rede Social e ainda enquanto parceira no Núcleo Local de 

Inserção. 

O setor social conta ao nível de recursos humanos com 1 técnica superior de Serviço Social, 

com contrato da função pública e 1 técnica superior de Sociologia, com contrato a tempo 

indeterminado. Em 2016, o setor contou com o reforço de 2 técnicas superiores de Educação 

Social, ao abrigo do programa PEPAL - 5ª edição que terminou a 7 de setembro de 2016. No 

entanto uma das técnicas foi integrada num CEI+ até 31 de dezembro de 2016. 
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66 ..44 ..55 ..11   --  AAtteennddiimmeennttooss   SS oocciiaaiiss  

O Serviço Social Autárquico é um conjunto de práticas interdisciplinares e intersectoriais 

localizadas, que oferecem um pacote de serviços ajustados às necessidades da população em 

situação de precariedade. O horário de atendimento do Setor de Ação Social funciona às 

terças e quintas-feiras das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 

Caraterização dos atendimentos sociais por tipologia - 2016 

PROBLEMÁTICA ASSOCIADA  N º/Quantificação: 

Informações e  encaminhamentos para o exterior 1251 

Pedidos para Habitação Social 45 

Sobre endividamento 1 

Violência domestica 3 

CPCJ 1 

Regulamento de Apoios Económicos 851 

Programa de E mergência Social 270 

Voluntariado 1 

Desporto 1 

Total 2424 

 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS EFETUADOS NO SETOR DE AÇÃO SOCIAL 

2014/2015/2016 

Tipologia - Atendimentos 2014 2015 2016 

Informações  759 882 1251 

Habitação Social 42 25 45 

Sobreendividamento 1 0 1 

Violência Doméstica 4 6 3 

C. P . C. J.  61 11 1 

R. A. E. 640 609 851 

PES 529 326 270 

Voluntariado 8 3 1 
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Desporto 8 3 1 

Total 2044 1862 2424 

Analisando o gráfico de número de atendimentos em 2016 verifica-se uma subida de 

atendimentos em relação ao ano de 2015. Tendo em conta os dados do diagnóstico social 

(2007:302/2008:540/2009: 811/ 2011: 914/2012: 869/ 2013:1482/ 2014:2044/ 2015:1862 

2016: 20424), verificou-se que a maior procura de apoios R.A.E foi no ano de 2016 e de 

P.E.S no ano de 2014. Tal facto, deve-se não só ao despoletar da crise económica mas 

também ao facto da autarquia ter intercedido ao nível do combate da pobreza e exclusão 

social com a criação de todo um conjunto de instrumentos sociais como é o caso do 

regulamento dos apoios económicos e plano de emergência social, apostando no reforço do 

trabalho em parceria. Tal como se verifica no gráfico, em 2016, a maior fatia dos 

atendimentos resulta da procura de informação, no sentido de aceder aos apoios existentes na 

Autarquia e concelho. A quebra do número de atendimentos P.E.S deve-se ao facto de em 

2016 ter surgido o R.L.I.S – Rede Local de Intervenção Social- Serviço de atendimento e 

Acompanhamento Social (SAAS). O R.L.I.S não apoia utentes com prestação pecuniária de 

RSI, sendo estes encaminhados para o serviço social da autarquia.  

66 ..44 ..55 ..22   --  RReegguullaammeennttooss   MMuunniicciippaaiiss   --  AAppooiiooss   SS oocciiaaiiss  

No ano de 2016 o setor de Ação Social, teve como recursos financeiros 100.000€ para a 

operacionalização dos regulamentos municipais de apoios sociais. 

1) Regulamento dos Apoios Económicos : Elaborado em 2007, sendo que a sua 

operacionalização iniciou em 2008. Este prevê apoio na área da ação social escolar (livros e 

alimentação), isenção do pagamento dos passes escolares; apoio em medicamentos, apoio 

para melhorias habitacionais, apoio na área do desporto através da entrada livre nas piscinas 

municipais. 

2) Plano de Emergência Social: O P.E.S identifica as situações de resposta social mais 

urgentes, encontrando-se, ao longo de todo o período de vigência, aberto a novas medidas e 

soluções. Aprovado em reunião de Câmara a 23 de abril de 2012 e posteriormente aprovado 

em reunião de Assembleia Municipal a 2 de maio de 2012. 

Este regulamento tem caráter temporário enquanto o país estiver a atravessar a crise 

económica e financeira. Prevê apoio no pagamento de despesas de água, luz, gás, pagamento 
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de renda de casa/empréstimo à habitação, medicamentos, isenção de pagamento de 

infantário/alimentação e ainda apoios não tipificados e/ ou complementares. 

Apoios Concedidos - Regulamento dos Apoios Económicos

89

228

91

0 0 4
12

0

225

75

217

76

0 0 3 8
0

177

63

224

85

213

80

3 5 1

211

Livros- Escalão A Livros- Escalão B Refeição -Escalão

A

Refeição - Escalão

B

Material escolar -

Escalão A

Material escolar -

Escalão B

Medicamentos Isenção de Passes

Escolares

Comparticipação

de Obras Habitação

2014 2015 2016

 

Apoios Concedidos - Plano de Emergência Social

15
23

152

90

22

53

35
46

27

163

109

42

75 80

19
8

184

71

13

56 51

Não tipificado e

complementares

Isenção de pagamento

comparticipação

infantário

Medicamentos Renda de casa Gás luz Água

2013 2014 2015

 

66 ..44 ..55 ..33   --  AAnnááll iissee  ddee  DDaaddooss   --  AAppooiiooss   SS oocciiaaiiss  

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 surgem no 

âmbito da ação social escolar, livros e alimentação, referindo-se que em relação ao ano 

anterior o número de requerimentos de ação social escolar diminuiu. Em 2016 alterou-se o 

regulamento dos apoios económicos e foi incluído o pagamento do material escolar ao 

Escalão A e B, apoiando no total 293 alunos/as do 1º ciclo do ensino básico. No que concerne 

à tipologia de apoio no âmbito da acão social escolar – livros escolares, verificou-se uma 

diminuição dos apoios de 2015 para 2016, face à alteração da lei do Ministério da Educação, 
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que passou a apoiar os/as alunos/as do 1º ano do 1º ciclo do ensino oferecendo os manuais 

escolares para os/as detentores/as do escalão A e B. Os restantes apoios mantiveram-se. 

Analisado o gráfico do Plano de Emergência Social (P.E.S) verificou-se nos medicamentos 

uma descida acentuada em relação a 2015. Nas rendas de casa, água, luz, apoios não 

tipificados, apoios complementares e gás, houve também uma descida de pedidos de apoio, 

uma vez que no atendimento referia-se que o apoio estava sujeito a visita domiciliária e 

muitos agregados não quiseram entregar o requerimento. Foram realizadas 20 visitas 

domiciliárias pelas técnicas de Educação Social. Surgiram também com alguma frequência 

pedidos de apoio alimentar, tendo sido encaminhadas para as respostas sociais: Cantina Social 

da Santa Casa de Misericórdia de Mirandela e Nuclisol (Piaget), Banco Solidário e Cruz 

Vermelha - Núcleo de Mirandela e R.L.I.S. 

CARATERIZAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO R.A.E. E P.E.S. 

66 ..44 ..55 ..44   --  EEnnttrreeggaa  ddee  BBrriinnqquueeddooss   aa  CCrriiaannççaass   CCaarreenncciiaaddaass  

REGULAMENTO D OS APOIOS ECON ÓMICOS  

Tipologia 
N º de Apoios 

Dados  
Gastos Financeiros  

Medicamentos  3 420.00€  

Livros (Escalão A/B) 240 6.275.40€  

Alimentação escalão A e B (Ação Social Escolar), rel ativa ao ano 

letivo 2016/2017  
309 70.425,29€  

Material Escolar escal ão A e B (Ação Social Escolar), rel ativa ao 

ano letivo 2016/2017) 
293 3.289,00€  

Apoio na Comparticipação de obras  0 0€ 

Isenção de passe escolar  5 3.317,00€  

PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIA L 

Medicamentos  111 19.275,90€  

Renda de casa/Empréstimo  46 18.404,78€  

Gás  7 309,50€  

Luz 25 1.207,34€  

Água 32 1.970.33€  

Apoios complementares - Isenção de pagamento infantário 

/alimentação  
9 2.391,48€  

Apoios não tipi ficados  8 1.738.40€  

Total  1088          129.024,42€ 
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Na sequência de uma recolha seletiva, a cargo da empresa ULTriplo, no ano de 2016 

(setembro e dezembro), esta entregou ao setor de Ação Social 550 brinquedos para doação 

que foram ao longo do ano entregues a crianças carenciadas. 

66 ..44 ..55 ..55   --  HHaabbii ttaaççããoo  SS oocciiaall  

A autarquia é proprietária de 61 fogos de habitação social. Estas habitações sociais estão 

localizadas nos seguintes locais: 

1) Bairro Operário com 19 fogos;  

2) Avenida Eng.º Camilo Mendonça- Bloco do MAP e do GAT com 26 fogos; 

3) Rua Dr. José Bacelar com 4 fogos; 

4) Rua Dr. Paulo Mendo- Vale da Azenha com 12 fogos.        

Em 2016 não houve realojamento em habitação social pertença da Câmara Municipal. Seis 

fogos aguardam obras de remodelação. 

Além das habitações sociais pertença da autarquia existem também um conjunto de 

habitações sociais pertença do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). O 

setor de Ação Social tem conhecimento de 322 fogos, sendo de referir que muitos destes 

fogos foram vendidos. Em 2016 o IRHU informou ter 1 habitação liberta de pessoas e bens, 

solicitando informação social de uma família que poderia beneficiar do realojamento social. 

Após o envio da informação, realizadas pelo setor de Ação Social, o IHRU deu parecer 

favorável ao realojamento 

Atualmente encontram-se inscritos para pedidos de habitação social 293 agregados familiares.   

66 ..44 ..55 ..66   --  NNúúcclleeoo  LLooccaall   ddee  IInnss eerrççããoo  ((NNLLII))   

O Rendimento Social de Inserção é uma medida de combate à pobreza, que tem como 

principal objetivo assegurar aos cidadãos e respetivos agregados familiares recursos que 

contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma 

progressiva inserção social, laboral e comunitária, através de apoios  e medidas de inserção, 

que deverão constar nos respetivos Contratos de Inserção. 

O Núcleo Local de Inserção é o órgão local, constituído por representantes de diversos setores 

de intervenção (segurança social, emprego e formação profissional, educação, saúde e 
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autarquia local), a quem compete acompanhar o desenvolvimento das ações previstas no 

contrato de inserção, que se enquadram na respetiva área de intervenção, assegurando, a 

transmissão da informação ao NLI. 

A Câmara Municipal é parceira obrigatória do Núcleo Local de Inserção (N.L.I.). A técnica 

nomeada para representar o município esteve presente às quartas -feiras em 27 reuniões das 27 

agendadas. Foram assinados 205 contratos de inserção. A 31 de dezembro de 2016 estavam 

ativos 185 processos abrangendo 390 beneficiários, sendo 208 do sexo masculino e 182 do 

sexo feminino. 

O Decreto-lei 221/2012 de 12 de outubro veio regular o desenvolvimento da atividade 

socialmente útil a que se encontram vinculados os titulares do Rendimento Social de Inserção 

e os membros do respetivo agregado familiar. Assim ao abrigo do mesmo a autarquia 

submeteu no primeiro trimestre uma candidatura “Atividade de apoio à organização e 

desenvolvimento de atividades ligadas a serviços gerais de apoio de carácter não 

permanente”, na localidade de Torre de Dona Chama, abrangendo quatro beneficiários de 

RSI, três do sexo feminino e 1 do sexo masculino. 

66 ..44 ..55 ..77   --  RReeddee  SS oocciiaall  
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O ano de 2016, foi marcado no âmbito do programa Rede Social de Mirandela, pela 

atualização e elaboração dos instrumentos de planeamento social, nomeadamente, a 

aprovação do diagnóstico social, plano de desenvolvimento social e respetivo (s) plano (s) de 

ação (2016 e 2017) 

Houve atividades, face à avaliação feita pelas várias Entidades do Conselho Local de Ação 

Social dos anos anteriores, que tiveram continuidade, tendo as mesmas sido realizadas 

enquanto não estava aprovado o plano de desenvolvimento social, passando a fazer parte do 

plano de ação de 2016. 

AAççããoo::  JJaannttaarr  ss ooll iiddáárriioo..  

Realização do 3º Jantar Solidário da Rede Social no Salão de Festas dos Salesianos. 

Data: 8 de Janeiro. N º de participantes:121. 

 

Jantar Solidário 

Ano N º de Participantes 

2014 115 

2015 232 

2016 121 

Colaboraram na operacionalização da atividade 42 Entidades do Conselho Local de Ação 

Social e 23 Empresas locais/regionais. 

AAççããoo::  AAççõõeess   ddee  iinnffoorrmmaaççããoo  ee  ss eennssiibbii lliizzaaççããoo  ––   VViioollêênncciiaa  ddoommééss ttiiccaa  nnaa  tteerrcceeiirraa  iiddaaddee..  
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Realização de 2 ações de informação e sensibilização de 3 horas (cada) cujo tema era “ 

Enquadramento legal e intervenção na violência doméstica/familiar contra idosos/as”, 

organizada pela Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, através do Núcleo 

de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do distrito de Bragança (N.A.V.D.D.) e 

pela Câmara Municipal de Mirandela, cujos destinatários/as foram as cuidadoras de cuidados 

formais das Instituições de Solidariedade Social na área da terceira idade, com resposta social 

– Apoio Domiciliário. N º de Instituições abrangidas: 4. N º de destinatárias abrangidas: 69 

Datas das ações: 

Dia 18 de janeiro – 9:30 horas – Auditório Municipal (pequeno). 

Dia 19 de Janeiro – 14:30 horas – Auditório Municipal (pequeno) 

 

AAççããoo::  MMaarrççoo  ––   MMêêss   ddeeddiiccaaddoo   àà  áárreeaa  ddaa  vviioollêênncciiaa  ddoommééss ttiiccaa. 

Apoio na organização do Projeto de Prevenção e Combate à Violência Doméstica/ familiar 

Contra Idosos/as (no âmbito do Programa BPI Sénior), levado a cabo pela Associação dos 

Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança/Núcleo de Apoio à Vítima (N.A.V.V.D.) e Câmara 

Municipal de Mirandela: Realização de cronograma de ações no mês de Março – violência 

doméstica na 3ª Idade, onde foram abrangidas 16 Juntas de Freguesia. 
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RReess uull ttaaddooss ::  

Projeto de Prevenção e Co mbate à Violência Doméstica/ familiar Contra Idosos/as 

Ano N º de Participantes N º de Ho mens  N º de Mulheres 

Frechas 14 3 11 

Vale de Asnes 11 6 5 

Suçães 34 18 16 

Mirandela 63 16 47 

Cedães 26 7 19 

Vale de Juncal 88 40 48 

Torre Dona Chama  7 2 5 

Vale de Gouvinhas 9 0 9 

São Pedro Velho 48 13 35 

Passos 22 11 11 

Total 322 116 206 

AAççããoo::  RReeddee  ddee  MMuunniiccííppiiooss   SS oolliiddáárriiooss ..  

No âmbito do protocolo com a Associação Nacional de Municípios denominado Rede de 

Municípios Solidários, a autarquia assumiu a responsabilidade de disponibilizar:  

- Um fogo de habitação social para situações de emergência (onde se incluem situações de 

violência doméstica (de carácter temporário – 6 meses); 

- Apoiar as vítimas, através do setor de ação social, na procura de habitação no mercado de 

arrendamento e outros serviços/ apoios sociais disponibilizados pelas diferentes instituições 

locais no concelho através de um trabalho de parceria. Neste último ponto, no ano de 2016 

foram apoiadas 3 vítimas de violência doméstica, no âmbito do Plano de Emergência Social, 

para despesas domésticas (renda de casa/ água e luz). 

AAççããoo::  RReeddee  SS oocciiaall   --  SSeemmaannaa  ddaa  SS aaúúddee..  

A Rede Social de Mirandela, contribuiu para a realização da Semana da Saúde do ano de 

2016, solicitando às Entidades parceiras do C.L.A.S. contributos, ideias para atividades. 
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Desta forma, foi possível a participação das mesmas na operacionalização de algumas 

atividades, não só ao nível da participação, mas também, de disponibilização de recursos 

humanos, físicos e logísticos. 

 

AAççããoo::  AAççããoo  ddee  IInnffoorrmmaaççããoo  ee  ss eennssiibbii lliizzaaççããoo  --  GGaabbiinneettee  ddee  AAllzzhheeiimmeerr..  

Realização de duas ações de informação e sensibilização, cuja Entidade formadora foi o 

Associação Portuguesa de Alzheimer – Zona Norte, cuja temática é” como lidar com a doença 

de Alzheimer – estratégias do dia a dia”, para colaboradores/as das Instituições de 

Solidariedade Social na área da terceira idade. 
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Data: 6 de abril. Local: Auditório da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. N º de 

participantes: 25. 

AAççããoo::  CCaammiinnhhaaddaa  ee  PPaassss eeiioo  ddee  BBiicciicclleettaa  SS oolliiddáárriioo..  

  

Data: 9 de abril - N º de participantes: 51. 

AAççããoo::  RRaass ttrreeiiooss   ddee  ss aaúúddee..  

Apoio na operacionalização dos rastreios de saúde, incluídos nas atividades da semana da 

saúde. 

Local: Rua da República. Datas: 6, 7 e 8 de abril. 
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AAççããoo::  AAuullaa  ddee  AArrtteess   MMaarrcciiaaiiss   ppaarraa  SSeenniioorreess   ((iinntteeggrraaddoo  nnoo  ppllaannoo  ddee  aattii vviiddaaddeess   nnaa  áárreeaa  

ddaa  tteerrcceeiirraa  iiddaaddee  ––   RReeddee  SS oocciiaall ))  

  

Data: 8 de abril - Local: Reginorde 
N º de participantes: 50 - N º de Entidades participantes: 5 

AAççããoo::  AAttiivviiddaaddeess   rreeaalliizzaaddaass   nnoo  ââmmbbii ttoo  ddoo  PPllaannoo  AAnnuuaall   ddee  AAttiivvii ddaaddeess   nnaa  áárreeaa  ddaa  

TTeerrcceeiirraa  IIddaaddee  ––   RReeddee  SS oocciiaall  

- Sessões de cinema intercâmbio entre instituições: N º de sessões: 3 N º médio de 

participantes: 50. 

- Baile de Carnaval (entre instituições) – atividade intergeracional Data: 8 de fevereiro. Local: 

Salão de Festas do São João Bosco. N º de participantes: 61. 

    

 

- Dia dos Avós - 27 de julho de 2016: 

Local – Salão de festas do Centro Juvenil dos Salesianos. N º de participantes: 106 
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Entidades presentes: Câmara Municipal/ Santa Casa da Misericórdia/ Centro Social e 

Paroquial São Miguel/ Centro Social e Paroquial do Romeu/ PSP/ Colégio Nossa Senhora do 

Amparo/ Associação Promotempos Livres. 

 

    

- Comemoração do Dia Internacional das pessoa idosa, dias 28/29 e 30 de Setembro e 1 de 

outubro. 
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- Realização do Magusto Interinstitucional – 14 de novembro. 

Local: Salão de Festas do São João Bosco. 

   

Entidades que colaboraram: Santa casa da Misericórdia de Mirandela/Centro Social e 

Paroquial do Romeu/Centro Social e Paroquial de São Miguel/ Projeto C.L.D.S. – 3G/ 

A.P.P.A.C.D.M./Universidade Sénior/ Fundação Salesianos. 

N º de participantes: 158 

AAççããoo::  CCaammppaannhhaa  NNaacciioonnaall   ––   CCoommeemmoorraaççããoo   ddoo  DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall   ddaa   EErrrraaddiiccaaççããoo  ddaa   

PPoobbrreezzaa  ––   1177   ddee  oouuttuubbrroo..   

Objetivo: Mobilizar e sensibilizar a sociedade portuguesa para a problemática da pobreza e da 

exclusão social, enquanto efetivas violações dos mais elementares Direitos Humanos. 
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AAttiivviiddaaddeess   pprroommoovviiddaass ::  

- Campanha de angariação de bens alimentares pelas Escolas da sede do concelho/ IPSS’S – 

Dias 14 a 21 de Outubro.  

N º de Entidades que colaboraram:14. 

N º de bens angariados: 550 bens não perecíveis.  

EEnnttrreeggaa  ddooss   bbeennss   aannggaarriiaaddooss   àà  CCrruuzz  VVeerrmmeellhhaa  ––   DDeelleeggaaççããoo  ddoo  NNúúcclleeoo  ddee  MMiirraann ddeellaa  

 

- Ação de informação e sensibilização “Como aproveitar os desperdícios alimentares” , 

realizada dia 17 de Outubro, pelas 14:00 horas no Auditório Municipal de Mirandela, com a 

colaboração da Unidade de Cuidados na Comunidade (U.C.C.) – U.L.S. – Nordeste. 

N º de participantes: 70. 
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- Divulgação de cartazes alusivos à Campanha Nacional “ A Pobreza Não” 
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AAççããoo::  CCaann ddiiddaattuurraa  ––   PPrréémmiioo  VViivveerr  eemm  IIgguuaallddaaddee//   IInn tteerrvveennççõõeess   --  IIgguuaallddaaddee..   

Envio de candidatura a 1 de Agosto. Atribuição de Menção Honrosa do Prémio Viver em 

Igualdade – 3ª Edição (2016 – 2017) – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

(C.I.G.). 

 

- Deliberação em reunião de Câmara do dia 17 de outubro, aprovado por unanimidade, como 

favorável, instituir a dia 24 de outubro – Dia Municipal para a Igualdade. 

- Apoio na reformulação da candidatura no âmbito do P.O.I.S.E. – Igualdade de género e 

prevenção ao combate á violência doméstica e de género “ Formação de Públicos 

Estratégicos”, com a Associação de Municípios Terra Quente e Empresa de Formação 

Forminho. Candidatura submetida no mês de Junho. 

- Comemoração do Dia Internacional da Luta Contra a Violência Doméstica: - Realização de 

exposição de trabalhos no átrio do auditório municipal/ G.A.M. e piscinas Municipais (dias 

21/22 e 23 de Novembro). 
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- Ações de informação e sensibilização “Violência Doméstica: Dinâmicas e consequências 

Biopsicossociais”, realizadas pelo Núcleo de Apoio à Vitima de Violência Doméstica do 

distrito de Bragança, com o apoio da Polícia de Segurança Pública – Mirandela/ Câmara 

Municipal/ Rede Social, nos cursos de formação profissional do Centro de Formação de 

Bragança a funcionar em Mirandela. 

N º de Formandos/as abrangidos/as pelas ações: 80. 

 

AAççããoo::  CCoommeemmoorraaççããoo  ddoo  DDiiaa  ddoo  AAllzzhheeiimmeerr..  

Apoio na Comemoração do Dia do Alzheimer – Dia 24 de Novembro. Local: Rua da 

Republica. 
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Atividades: Tenda com material de divulgação na Rua da Republica/Testes rastreios, jogos/ 

power points – sinais de alerta/ decoração com os trabalhos realizados com as crianças. 

AAççããoo::  CCaabbaazz  ddee  nnaatt aall   ––   EEmmpprreess aa  CCaafféé  DDeell ttaa..  

11 de Novembro: 

Seleção de 40 agregados familiares utentes do Setor de Ação Social com mais de 65 anos de 

idade para usufruir do cabaz de bens oferecido pela Empresa Delta Cafés.  

Destes 40 agregados familiares, 21 são das zonas rurais e 19 das zonas urbanas. 

AAççããoo::  CCoommeemmoorraaççããoo  ddoo   DDiiaa  IInn tteerrnnaacciioonnaall   ddaa  PPeessss ooaa  ccoomm  DDeeffiicciiêênncciiaa  ((  33   ddee  DDeezzeemmbbrroo))  ––   

ddaatt aa  ddee  cceelleebbrraaççããoo  ––   22   ddee  DDeezzeemmbbrroo..   
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AAççããoo::  CCaammppaannhhaa  ddee  AAnnggaarriiaaççããoo  ddee  BBeennss   ppaarraa  oo  BBaannccoo  SS oolliiddáárriioo..  

Apoio na campanha de angariação de Bens para Banco Solidário: Dias 15 e 17 de dezembro.  

 

Salienta-se ainda a entrega de brinquedos para o quarto de apoio à vítima de violência 

doméstica da P.S.P., pelo Setor de Ação Social da Autarquia, no âmbito do levan tamento de 

necessidades identificadas em reuniões de grupo de trabalho da Rede Social. 

AAççããoo::  CCoonnss ooll iiddaaççããoo  ddaa  RRee ddee  SS oocciiaall //   RReeuunniiõõeess//   IInnss ttrruummeennttooss   ddee  ppllaanneeaammeennttoo  ss oocciiaall ..  

Para elaboração e aprovação do Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social (2016-2018), 

foram elaborados dossiers com dados estatísticos, e criados grupos de trabalhos por áreas 

temáticas, para análise das necessidades identificadas, priorização de necessidades e definição 

de linhas estratégicas de intervenção. 

RReeuunniiõõeess   ddee  ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  ppoorr  áárreeaass   tteemmááttiiccaass ::    

Grupos sociais desfavorecidos. Data: 15 de abril 

Violência doméstica: Data: 18 de abril.  

Grupo das adições e comportamentos desviantes: Data: 19 de abril. 

Terceira idade. Data: 21 de abril. 
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Emprego/Desemprego e empregabilidade: 21 de abril. 

Educação e formação profissional: 22 de abril. 

    

    

Aprovação do diagnóstico social em reunião plenária do dia 24 de maio. Aprovação do Plano 

de Desenvolvimento Social (2016 – 2018) em reunião plenária do dia 13 de Dezembro. 

RReeuunniiõõeess   ddee  CC..LL..AA..SS ..  ((CCoonnss eellhhoo  LLooccaall   ddee  AAççããoo  SS oocciiaall ))::  

    

NN  ºº  ddee  rreeuunniiõõeess ::    

Núcleo Executivo: 2 

C.L.A.S.: 3 

Grupo de Trabalho: 20 
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Plataforma Supraconcelhia de Trás-os-Montes: 4 

PPaarreecceerreess   ttééccnniiccooss   eemmiittiiddooss   ((22001166))::  

- Centro Social e Paroquial do Romeu: Alteração da valência Centro de Noite para Estrutura 

Residencial. 

- Centro Social e Paroquial São Miguel: Ampliação da Estrutura Residencial. 

DDeell iibbeerraaççõõeess   //   CCoonnhheecciimmeennttoo  aaoo  CC..LL..AA..SS ..::  

Relatório C.L.D.S. – 3G/ Mapa de Monitorização 

Aprovação do Diagnóstico Social/ Plano de Desenvolvimento Social (2016-2018) / Plano de 

Ação 2017. 

Informação: Mapa de monitorização 1º semestre/ Relatório de monitorização/1º semestre de 

2016. 

BBooaass   PPrrááttiiccaass   //   AApprreess eennttaaççõõeess   ––   RReeuunniiõõeess   ddee  CC..LL..AA..SS ::  

Plano Estratégico Desenvolvimento Urbano (P.E.D.U.) – Plano de Ação Integrado das 

Comunidades Desfavorecidas. ( P.A.I.C.D.).  

Linha de Emergência Social – Centro Distrital de Segurança Social 

Plano Local de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – CRI 

Centro para a Qualificação e Ensino Profissional – C.Q.E.P. – E.P.A. 

66 ..44 ..66   --  PPooss ttoo  ddee  TTuurriiss mmoo  

O Posto de Turismo estão afetos, em termos de recursos humanos, 2 técnicas superiores e 1 

assistente técnica. 

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. 

66 ..44 ..66 ..11   --  VViiss ii ttaanntteess   aaoo  PPooss ttoo  ddee  TTuurriiss mmoo  
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No ano 2016 o Posto de Turismo recebeu um total de 4444 visitantes, dos quais 3978 

visitantes de nacionalidade portuguesa e 466 visitantes estrangeiros. 

Pese embora os números registados não sejam animadores, quando comparados com 2014, 

denotam uma ligeira subida quando comparados com o ano transato, o que de alguma forma 

traduz um indicador positivo, pois conseguem-se melhores resultados apesar de a tendência 

da grande parte dos turistas, ser o recurso às novas tecnologias como fonte de informação, em 

detrimento da visita ao Posto de Turismo. 

TTuurriiss ttaass //vviiss ii ttaanntteess   ppoorr  mmêêss ,,  eemm  22001166::  

2016 Jan Fev Mar  Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  Total  

Nacional  5 24 179 30 257 1294 533 196 766 606 66 22 3378 

Estrangeiro 2 6 7 28 15 13 97 175 59 52 8 4 466 

Total  7 30 186 58 272 1307 630 371 825 658 74 26 4444 

  

TTuurriiss ttaass //vviiss ii ttaanntteess   nnooss   úúll ttiimmooss   33   aannooss ::  

 Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março  Abril  Maio  Junho  Julho  Agosto  Setembro Outubro  Novembro Dezembro Total  

2014 45 29 281 310 177 168 841 433 5818 217 16 38 8373 

2015 33 36 712 355 319 1476 157 318 333 252 39 39 4069 

2016 7 30 186 58 272 1307 630 371 825 658 74 26 4444 
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66 ..44 ..66 ..22   --  VViiss ii ttaass   GGuuiiaaddaass  

 

No que se refere às visitas guiadas, de acordo com as diversas solicitações, as técnicas do 

Posto de Turismo elaboraram circuitos pela cidade, para acompanhamento de grupos de 

turistas e visitantes. Ao longo do ano de 2016 registaram-se 25 visitas , com um total de 3590 

pessoas (estas visitas já estão contabilizadas nos dados do movimento de visitantes). 

Visitas e número de visitantes nos últimos 3 anos: 
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66 ..55 ..66 ..33   --  PPaassss eeiiooss   PPeeddeess ttrreess  

Realizaram-se 16 passeios pedestres  que contaram no total com a participação de 979 

pessoas:  

Passeio Pedestre Total Participantes 

Passeio Pedestre do Vinho e do Bacelo ( 28/02/2016 )  86 

VII Caminhada da Mulher (06/03/2016)  160 

Total Trimestre >  246 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (17/04/2016)  66 

Dia Mundial da Terra e do Património - Fran co (24/04/2016) 38 

À Procura dos Morangos (08/05/2016)  70 

Passeio Pedestre dos Salesianos (15/05/2016)  53 

PR2 - Trilho Vad e de Lobo (19/05/2016)  20 

Passeio Pedestre de Vila Verdinho (05/06/2016)  61 

Passeio Pedestre União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Perei ra 

(18/06/2016) 
66 

Total Trimestre >  374 

Caminhada Solidária Associação Ser (2/07/2016)  28 

Passeio Pedestre de Ab reiro - Dia Europ eu do Pedestrianismo 

(17/09/2016) 
80 

PR1 - VFL - Trilho do Tua - Vieiro - Freixiel  54 

Total Trimestre >   162 

Passeio Pedestre Caminhos da Ripa (01/10/2016)  56 

Passeio Pedestre São Martinho - Suçães (12/11/2016) 88 

IV Caminhada da Diabetes (19/11/2016)  20 
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III Marcha de Montanha - Passos (17/12/2016) 33 

Total Trimestre >  197 

Total Anual >  979 
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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 – Turismo da Natureza, Lda. 

Esta prestação de serviços resultou de procedimento de Ajuste Direto, nos termos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 16.º do CCP, no valor de 5076,00€, acrescido de IVA. 

Manteve-se a parceria com a Liga dos Combatentes, cumprindo o objetivo de continuar a 

promover Mirandela como um Concelho Ativo. 
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66 ..44 ..77   --  FFeeiirraass  

Continuou a apostar-se na consolidação das feiras, em Mirandela e nas aldeias, mantendo a 

temática das mesmas assente nos produtos endógenos, regionais, e em componentes de 

valorização do território como a gastronomia. Em 2016 a Feira da Cereja não se realizou, por 

motivos internos da organização. Realizou-se pela primeira vez a Feira da Jeropiga, da União 

de Freguesias de Franco e Vila Boa, superando as expectativas. 

Feiras 2016 

Festival de Sabores de Azeite Novo 

 

 
Feira da Alheira de M irandela - Alfândega do Porto  

Festa dos Reis – Vale de Salgueiro  

Feira do Tordo de Mascarenhas  

Feira do Vinho e do Bacelo  
Feira da Alheira de Mirandela - Mirandela  

Feira à Moda Antiga - Mirandela  

Festa dos Ramos - Frechas  

Feira do Vinho e do Morango – S. Pedro Velho  

 Feira do Queijo e do Mel – UF Avidagos, Navalho e Pereira 

Feira do Figo e do Património - Abreiro 
Feira do Artesanato, Caça e Produtos Regionais – Torre de Dona Chama 

Feira da Azeitona e Mecanização Agrícola – Vale de Gouvinhas 

Feira do Pão e do Azeite – Suçães 

 

 

 

Feira da Jeropiga - União de Freguesias de Franco e Vila Boa  
Feira da Couve Penca – Carvalhais 
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66 ..44 ..88   --  DDeess ppoorrttoo  

O setor do Desporto é composto por cinco técnicos superiores afetos à Piscina Municipal de 

Mirandela e responsáveis pelo desenvolvimento desportivo local através dos seguintes 

campos: Desporto Formal, Desporto Informal, Eventos Desportivos e Gestão de 

Equipamentos Desportivos. 

66 ..44 ..88 ..11   --  DDeess ppoorrttoo  FFoorrmmaall   

66 ..44 ..88 ..11 ..11   --  CCoollaabboorraaççããoo  ccoomm  oo  GGAACCIIPP  

Semanalmente são elaboradas pelo Técnico Superior, responsável por este setor, uma média 

de três notícias sobre o Desporto do Concelho de Mirandela e os respectivos resultados 

desportivos. Visto que todas as semanas são publicadas as notícias e os resultados desportivos 

das nossas equipas e atletas, foram produzidos conteúdos cerca de 210 vezes destinados 

principalmente ao website oficial mas também para o boletim municipal. 
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Simultaneamente também é efectuada a gestão das plataformas de “Social Media” na Internet 

(Facebook e Youtube) tendo sido efectuadas ao longo do ano de 2016 mais de 500 

publicações no Facebook, a Página tem actualmente mais de 5340 seguidores. 

 

Número de Gostos na Página do Desporto em Mirandela 

66 ..44 ..88 ..11 ..22   --  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddooss   EEnnccoonnttrrooss   MMuunniicciippaaiiss   ddee  FFuutteebbooll   eemm  PPeettiizzeess   ee  TTrraaqquuiinnaass  

No seguimento do projeto lançado em 2013 no qual foi proposto pelo Município aos clubes 

de Futebol locais a realização dos Encontros Municipais em Petizes e Traquinas no ano de 

2016 foram realizados 6 Encontros Municipais que totalizam 647 participantes. 

Encontros Municipais em Petizes e Traquinas
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66 ..44 ..88 ..11 ..22 ..33   --  CCaannddiiddaattuurraass   aa  PPrroojjeettooss   ddee  ÂÂmmbbii ttoo  EEuurrooppeeuu   

No âmbito do Programa Erasmus Plus, foram estabelecidas 7 parecerias internacionais, 

durante o ano de 2016, que levaram a que várias candidaturas fossem submetidas em projetos 

ligados com as áreas do desporto e da juventude, muitas das candidaturas transitaram do ano 
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de 2015, dessas candidaturas submetidas em parceira com organizações de outros países 

foram aprovados 5 projetos durante o ano de 2016. 

Em Julho de 2016 teve início o Projeto “Share and Shake” aprovado em abril de 2016 e no 

qual o Município de Mirandela é um parceiro estratégico, conjuntamente com 6 outras 

organizações de 5 outros países (Itália, Bélgica, Polónia, Grécia e Portugal.). 

Parcerias e Projctos Erasmus+ na área do Desporto
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Mirandelenses na Semana Europeia do Desporto em Bari (Itália) 

66 ..44 ..88 ..11 ..44   --  CCeelleebbrraaççããoo  ddaa  55 ªª  SS eemmaannaa  ddaa  JJuuvveennttuu ddee  ee  DDeess ppoorrttoo  

A 5ª Semana da Juventude e Desporto foi composta por 46 atividades diretamente 

relacionadas com o Desporto, esta iniciativa teve mais 24 atividades do que a anterior edição 

realizada no ano de 2015. Destaque para a qualidade das iniciativas, quantidade de púb lico 

abrangido e alguns momentos verdadeiramente históricos realizados pela primeira vez no 
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Concelho de Mirandela. A título de exemplo decorreu a realização do primeiro jogo 

internacional em Seleções Nacionais de Futebol Masculinas entre a Seleção de Portugal de 

Sub-15 e a sua congénere da Eslováquia. 

Actividades Desportivas da Semana da Juventude e Desporto de 2016
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“Portugal vs. Eslováquia” em Sub-15 Masculinos na Modalidade de Futebol 

66 ..44 ..88 ..11 ..55   --  AAççõõeess   ddee  FFoorrmmaaççããoo  RReellaacciioonnaaddaass   ccoomm  oo  DDeess ppoorrttoo  

No âmbito da celebração da Semana da Juventude e Desporto e da Semana Europeia do 

Desporto de 2016 foram organizadas duas ações de formação destinadas aos recursos 

humanos das nossas coletividades desportivas e também do desporto escolar, no ano de 2015 

foram organizadas quatro ações. 
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Número de Acções de Formação
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66 ..44 ..88 ..11 ..66   --  SS eegguunnddaa  SS eemmaannaa  EEuurrooppeeiiaa  ddoo  DDeess ppoorrttoo   

Celebrou-se pela segunda vez em 2016 a Semana Europeia do Desporto. O município de 

Mirandela conseguiu diferenciar-se a nível regional pelo elevado número de atividades 

levadas a efeito, integradas no programa de celebrações, homologado pelo Instituto  Português 

do Desporto e da Juventude. Foram realizadas 28 atividades (entre os dias 24 e 30 de 

setembro) em colaboração com os parceiros locais e regionais. Em Portugal, nesta segunda 

edição, decorreram um total de iniciativas. 

Número de Actividades na Semana Europeia do Desporto
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66 ..44 ..88 ..22   --  DDeess ppoorrttoo  IInnff oorrmmaall   

O setor de Desporto Informal organizou, em estreita colaboração com entidades e empresas 

do Município, pelo quarto ano consecutivo o projeto Mirandela a Mexer (MaM). Este projeto 

carateriza-se por sessões de duas horas de atividade física de carácter gratuito e acessível a 

todos os munícipes. Em 2016 realizaram-se 26 sessões, entre os meses de abril e julho. As 

várias atividades incluídas e apresentadas pelas 7 entidades colaboradoras permitiram mais 
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uma vez, dinamizar o parque Dr.º José Gama através da oferta de prática de atividade física a 

550 munícipes. 

De seguida apresenta-se uma análise comparativa do Mirandela a mexer entre a ano de, 2014, 

2015 e 2016, relativamente ao número de participantes, ao número de entidades e empresas 

colaboradoras, bem como, a duração do projeto, entre outros. 

 

 

Anos 

2014 2015 2016 

Nº de participantes  415 1028 550 

Média de participantes por sessão 52 64 21 
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Na quarta edição do Mirandela a Mexer, realizou-se pela segunda vez consecutiva um 

encerramento de cariz solidário. Esta sessão realizou-se Estádio São Sebastião e contou com a 

presença de cerca de 100 participantes, revertendo o valor angariado de 180 euros na 

totalidade a favor da Confraria Nossa Senhora do Amparo. 

66 ..44 ..88 ..33   --  EEvveennttooss   DDeess ppoorrttiivvooss  

Os eventos desportivos movimentam massas e a realização de atividades desta natureza é um 

excelente meio de promoção e difusão desportiva, mas também de promoção e dinamização 

do concelho, mas comporta uma grande logística, que só é possível com a colaboração de 

vários serviços, que já têm experiência suficiente para conseguir fazer a montagem de 

estruturas e espaços em tempos record. 

Dos 83 eventos contabilizados na área desportiva refira-se que uns foram da responsabilidade 

direta da autarquia, mas outros foram apenas apoiados em termos de logística e promoção, 

sendo a organização de entidades externas. Contudo, procurou-se em ambos os casos garantir 
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o sucesso das iniciativas, por forma a conseguir-se um elevado número de participantes, e 

consequentemente conseguir igualmente consolidar os eventos para integrarem o Plano Anual 

de Atividades da Autarquia. 

  

   

Corta Mato Escolar 
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Torneio de Xadrez 

   

Travessia de Águas Abertas 

      

Jetski – Aqua Bike 

      

Semana da Juventude e do Desporto 
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Campeonatos e torneios de Natação 

      

BTT – Valbom dos Figos 

      

Ciclocross – Torre de Dona Chama 

66 ..44 ..88 ..44   --  GGeess ttããoo  ddee  IInnss ttaallaaççõõeess   DDeess ppoorrttiivvaass   MMuunniicciippaaiiss  
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Na gestão da qualidade das instalações desportivas municipais assumem especial destaque, a 

satisfação dos munícipes e as suas expectativas, numa perspetiva de melhoria contínua. O 

Município de Mirandela assegura a gestão direta e responsabilidade de atividades nas 

Instalações Desportivas da Piscina Municipal de Mirandela, do Pavilhão Desportivo Inatel e 

do Campo Desportivo da Reginorde. Nestas instalações decorrem atividades orientadas pelo 

Município, mas também pelas coletividades sedeadas no Concelho de Mirandela. 

De ressalvar ainda o Pavilhão A do recinto da Reginorde, cedido pelo Município à 

coletividade Clube Ténis de Mesa de Mirandela e AMAO. 

66 ..44 ..88 ..44 ..11   --  PPaavvii llhhããoo  DDeess ppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””   

  

O Pavilhão Desportivo INATEL assume-se desde logo 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. Também de registar que o principal utilizador desta instalação é a Escola Secundária 

de Mirandela. Por último, também a prática desportiva informal está associada à  instalação, 

através da realização de algumas atividades por grupos. 

--  AAcceessss ooss   ddoo  PPaavvii llhhããoo  DDeess ppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””     

Relativamente ao número total de acessos registados, referir que no ano de 2016 se verifica 

uma maior diminuição comparativamente ao ano de 2014 e também uma menor diminuição 
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em relação a 2015. Esta descida continua a dever-se a uma redução no número de acessos 

efetuados pelas atividades das Escolas. 

 

 

Comparando o total de acessos por mês nos últimos três anos, é de referir que os meses de 

Janeiro, Outubro e Novembro estão associados ao maior número de acessos, registando-se um 

valor total superior a 2000 acessos por mês. 
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Tendo em conta que a utilização deste espaço é um importante apoio às atividades 

desenvolvidas pelas Escolas e pelas Coletividades Desportivas, fica desde logo associada a 

elevada taxa de isenção verificada, correspondente a 90,6% em 2014, a 91.7% em 2015 e a 

91.8% em 2016. 

 

Tal como descrito anteriormente é possível verificar uma redução de cerca de 4% nos acessos 

registados pelas Atividades das Escolas e de cerca de 1% nas atividades de prática Desportiva 

Informal. Em sentido oposto, os registos referentes às atividades de Desporto Formal, onde se 

verifica um aumento de cerca de 5% no comparativo com 2015 e de 20% comparativamente a 

2014. Referir ainda, que este aumento está também relacionado com a contabilização efetuada 

aos fins-de-semana, a partir do ano 2015. 

--  HHoorraass   CCeeddiiddaass   ee  UUttii ll iizzaaddaass   nnoo  PPaavvii llhhããoo  DDeess ppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””     

Relativamente à diferença entre as horas que foram cedidas e as que na realidade foram 

utilizadas, é de realçar que em 2016, este número reduziu para 430 horas não utilizadas. 

Comparativamente a 2015, referir este dado evolutivo, uma vez que esse número foi de cerca 

de 1000 horas desperdiçadas. Em 2014, este número situou-se em cerca de 700 horas, o que 

leva a concluir que 2016, foi um ano com menor atribuição e menor desperdício. 
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Analisando-se a percentagem de horas não utilizadas por tipo de utilizador, registar que no 

ano de 2016, as Escolas não utilizaram 50% das horas cedidas, número inferior a 2014 (57%) 

e a 2015 (63%). Referir que das cerca de 430 horas não utilizadas, 220 horas estavam 

atribuídas às atividades escolares. Relativamente às atividades associadas à prática desportiva 

formal, registar que em 2016, do total de horas cedidas, 45% não foram utilizadas, tendo-se 

aumentado este número face a 2015 (35%) e a 2014 (38%). As atividades relacionadas com a 

prática desportiva informal continuam a registar um maior aproveitamento das horas cedidas, 

tendo-se desperdiçado em 2016, 4.6% do número total de horas cedidas. 

 

--  DDeess ppeess aass   ddoo  PPaavvii llhhããoo  DDeess ppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””     

Sendo um equipamento desportivo com prática regular de atividades em cerca de catorze 

horas diárias, mais as registadas ao fim-de-semana, é de salientar desde logo a diminuição de 

despesas em 2016, comparativamente a 2014 e 2015. Na despesa com esta instalação, não 

foram considerados os gastos com os recursos humanos que a ela estão afetos. 
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No total de despesas por mês registadas nos anos de 2014, 2015 e 2016 verifica-se que os 

meses de Janeiro, Fevereiro e Agosto são os que estão associados a um número mais elevado 

de despesas. Os dois primeiros meses estão diretamente relacionados com as condições 

climatéricas verificadas naquela altura do ano, ao passo que o mês de Agosto está associado à 

realização de intervenções de manutenção da instalação. 

 

As principais despesas associadas a esta instalação são relativas aos consumos energéticos 

registados com gás e eletricidade, tendo-se verificado em 2016 uma diminuição nos valores 

referentes ao consumo de gás e um aumento nos valores referentes ao consumo de 

eletricidade. Registar também a diminuição verificada no ano de 2016, comparativamente 

com os anos anteriores, relativamente às reparações efetuadas. 
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Relativamente à média mensal de despesas por serviço, e tal como vêm sendo referido 

verifica-se em 2016 uma diminuição de cerca de 480€ mensais, comparativamente com 2015.  

 

--  RReecceeii ttaass   ddoo  PPaavvii llhhããoo  DDeess ppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””     

Associada à elevada taxa de isenção já referida, a quantificação das receitas está associada por 

completo ao desporto informal. O pagamento de horas de utilização deste espaço é assumido 

por parte de três grupos de prática desportiva informal nos anos de 2015 e 2016 e por quatro 

grupos de prática desportiva informal em 2014. Para além disto referir que a partir do mês de 

setembro de 2014 e nos anos de 2015 e 2016, um dos grupos viu a cedência de horas 

atribuída, reduzida de duas para uma. 
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Como pode verificar-se, e devido aos factos anteriormente descritos, evidencia-se uma 

redução de cerca de 100€/ano, relativamente a 2015 e de cerca de 750€/ano, relativamente a 

2014. A média mensal de receitas é, como pode observar-se, bastante insignificante, sendo de 

registar o decréscimo de cerca de 5€/mês  em 2016, face ao obtido em 2015, e de cerca de 

70€/mês, face ao obtido em 2014.  

 

No total de receitas por mês registadas nos anos de 2014, 2015 e 2016 verifica-se que os 

meses de Fevereiro, Março e Abril são os que estão associados a um número mais elevado de 

receitas. 
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--  RReecceeii ttaass   VVss   DDeess ppeess aass   ddoo  PPaavvii llhhããoo  DDeess ppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””     

O enorme desequilíbrio entre receitas e despesas está bem patente no gráfico seguinte, onde 

em 2013 a receita representava 15% do total da despesa, em 2014 representava 10% e em 

2015 apenas 6%. Tal facto está diretamente associado ao aumento das taxas de isenção 

verificadas nos últimos três anos, não podendo ser dissociado deste. 

 

--  VVaalloorr  TToottaall   ddee  HHoorraass   PPaaggaass   VVss ..  VVaalloorr  TToottaall   ddee  HHoorraass   IIss eennttaass  

Como referido no ponto anterior, apresenta-se o valor total das horas que foram pagas, bem 

como o valor total das que foram isentas. É bastante notória a evolução do valor de horas 

isentas, de cerca de 14.300€ em 2014, para cerca de 15.200€ em 2015 e para cerca de 16.200€ 

em 2016, perfazendo em três anos um aumento de cerca de 2000€.  
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--  TToottaall   ddee  HHoorraass   PPaaggaass   ee  HHoorraass   IIsseennttaass   VVss ..  VVaalloorr  TToottaall   ddee  DDeess ppeess aass  

Reportando-se o número total de horas recebidas e horas isentas, pode concluir-se que a soma 

das duas face ao valor total das despesas representaria uma diferença de 4500€ em 2014, de 

7000€ em 2015 e de 400€ em 2016. O maior equilíbrio verificado em 2016 fica a dever-se 

essencialmente à redução de despesas verificada.  

 

--VVaalloorr  TToottaall   ddee  HHoorraass   IIss eennttaass   ppoorr  TTiippoo  ddee  UUttii ll iizzaaddoorr  

Analisando-se de uma forma global a atribuição de horas isentas pelos quatro tipos de 

utilizadores a seguir descritos, pode verificar-se o enorme aumento registado pelo desporto 

formal em 2015 face a 2014, em cerca de 5500€. Comparando o evidenciado em 2016, este 

valor reflete cerca de 600€ mais. Este facto deve-se essencialmente à contabilização de horas 

cedidas ao fim-de-semana às colectividades desportivas, e que, como foi anteriormente 

referido, não eram contabilizadas. Também neste gráfico os dados evolutivos relativos ao 
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desporto informal, onde se verifica um aumento de cerca de 500€ face a 2015, e de cerca de 

1000€ face a 2014. Em sentido inverso o número de horas relativas às Escolas e às atividades 

dos ATL’s. 

 

Reportando-se apenas a isenção de custos atribuídos às coletividades (desporto formal), 

exibe-se em baixo um comparativo dos valores isentados em 2014, 2015 e 2016. O cálculo foi 

feito tendo por base o total de horas utilizadas por ano, sendo que nos anos de 2015 e 2016 

foram consideradas as horas de utilização relativas aos jogos que decorrem ao fim-de-semana. 

Os valores base para cálculo são os previstos no regulamento de utilização do Pavilhão Inatel. 

Como pode ver-se, em 2016, o valor apurado para cada clube é superior ao apurado para os 

anos de 2014 e 2015. 
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66 ..44 ..88 ..44 ..22   --  PPiiss cciinnaa  MMuunniicciippaall   ddee  MMiirraannddeellaa  

      

A Piscina Municipal tem como objetivo contribuir para o enriquecimento da sociedade na 

qual está inserida, respeitando os valores fundamentais inerentes à atividade. Tem constituído 

preocupação fundamental da Câmara Municipal de Mirandela a melhoria das condições de 

vida dos seus munícipes e a otimização da sua intervenção, acreditando que desta forma pode 

consolidar-se o futuro da população, contribuindo para uma ocupação saudável do tempo 

livre, estilo de vida ecológico e sadio, prazer lúdico do desporto, cultura física, 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 de qualidade a todos os 

nossos utentes e a todas as instituições do concelho que frequentam aquele espaço. 

--  AAcceessss ooss   àà  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall   ddee  MMiirraann ddeellaa  

Analisando-se o número total de acessos contabilizados na Piscina Municipal de Mirandela 

nos últimos três anos, pode dizer-se que este número se encontra estabilizado, verificando-se 

uma pequena oscilação de cerca de 200 acessos. Referir que a partir de setembro de 2016, a 

Piscina Municipal dispõe de uma nova forma de controlo de acessos (torniquetes) q ue 

evidenciará de futuro, números muito mais reais, comparativamente com anos anteriores. 
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Reportando-se o número total de acessos por mês, referir que no ano 2016 se verifica um 

aumento deste número nos meses de janeiro, fevereiro, abril, outubro e novembro. No sentido 

inverso registar uma ligeira diminuição de acessos nos meses de março, junho, julho e 

dezembro. Tal como referido anteriormente, o facto de terem ocorrido mais dias de 

encerramento programado em julho e dezembro levou a que o número total de acessos nestes 

meses fosse ligeiramente inferior. 
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Relativamente ao número total de acessos por mês no somatório dos três anos em análise, 

importa referir que tradicionalmente os meses de março, outubro e novembro são os que estão 

associados a uma maior taxa de utilização. Em sentido contrário, os meses de julho, setembro 

e dezembro, são os que estão associados a uma menor taxa de utilização da Piscina 

Municipal. 

 

Sendo um dos principais objetivos desta instalação o acesso à prática desportiva de todos os 

munícipes importa referir que, dada a componente social da existência da Piscina Municipal, 

o número de acessos isentos que se verificam ao longo dos anos é normalmente elevado. 

Analisando-se o gráfico anterior, é contudo importante salientar a inversão positiva que se 

verifica, pois se em 2015 o total de acessos isentos foi de cerca de 46%, em 2014 verificava-

se um número superior a 48%. O ano de 2016 encerrou com um total de 41% de acessos 

isentos. Observando os três anos, referir a redução de acessos isentos em cerca de 7%, sem 

que se verifiquem alterações significativas no número total de acessos. 

--  AAcceessss ooss   PPoorr  TTiippoo  ddee  UUtteennttee  

Na classificação dos acessos por tipo de utente podemos dizer que os principais utilizadores 

da Piscina Municipal continuam a ser os que integram as atividades regulares, desenvolvidas 

pela Escola de Natação de Mirandela (Hidroginástica, Natação para Bebés, Infantil e Sénior), 

seguindo-se a utilização em Regime Livre e a utilização por parte dos Clubes e Associações. 

Neste aspecto referir que no ano 2016, se continua a evidenciar um grande aumento de 

acessos nas Atividades oferecidas pela Escola de Natação e pelas Escolas Públicas. 
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Comparativamente a 2015 registar que no ano de 2016 se verifica uma redução no número de 

acessos relativos aos Clubes e Associações, mas também no número de acessos relativos ao 

Regime Livre. Os restantes acessos por tipo não apresentam oscilações significativas. 

 

--  AAcceessss ooss   PPrroovveenniieenntteess   ddee  TTrraannss ppoorrttee  MMuunniicciippaall   

Ao longo dos anos têm sido prática comum, o desenvolvimento de atividades na Piscina 

Municipal para os Jardins-de-infância e Juntas de Freguesia do Concelho de Mirandela. 

Registar que estes acessos registados são também provenientes de transporte gratuito 

efectuado pelo Município. Comparando os três últimos anos registar o aumento de cerca de 

27 acessos em 2015, comparativamente a 2014. Em 2016 o número é inferior a 2015 em cerca 

de 200 acessos. 
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Analisando a proveniência da percentagem do total de acessos por tipo, registar o decréscimo 

dos acessos das Juntas de Freguesia em 2016, comparativamente com os anos de 2014 e 2015. 

Salientar no entanto o aumento da percentagem de acessos dos Jardins -de-infância em 2016, 

comparativamente com 2014 e 2015. De uma forma geral registar também o aumento do 

número de Freguesias envolvidas nos acessos à Piscina Municipal. 

 

No respeitante à proveniência por Freguesia, e tal como referido anteriormente evidencia -se 

no gráfico infra o aumento do número total de Freguesias envolvidas nas atividades da Piscina 

Municipal de Mirandela. 
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--  AAcceessss ooss   ddee  RReeggiimmee  LLiivvrree  

Reportando-se o número de acessos por utente de regime livre, salientar o aumento 

evidenciado em 2016, comparativamente a 2015 nos utentes menores de 65 anos. Nos utentes 

maiores de 65 anos, verificou-se em 2016 um aproximar aos valores registados em 2015. 

Referir também que os utentes menores de 12 anos só se aplicavam em 2014, sendo que 

atualmente este campo foi reduzido para menores de 5 anos. 

 

--  AAcceessss ooss   ddee  CClluubbeess   ee  AAssss oocciiaaççõõeess  

Relativamente ao número total de acessos registados por clubes e associações verifica-se uma 

diminuição em 2016 no número total de acessos deste tipo. Salientar o aumento no número de 

acessos provenientes da Liga dos Combatentes e da APPACDM. Em sentido inverso a 

redução no número do total de acessos por parte do Sport Clube de Mirandela Natação, que 

anteriormente eram registados por estimativa. 
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--  DDeess ppeess aass   ddaa  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall   ddee  MMiirraannddeellaa   

Tratando-se de uma instalação a que normalmente estão associados consumos elevados, dada 

a sua particularidade, no que respeita à criação de ambientes térmicos favoráveis à prática 

desportiva de atividade física durante onze meses do ano, mais de 12 horas por dia, e durante 

seis dias por semana, consideram-se a seguir os vários tipos de despesa associados à 

instalação. Na despesa com a Piscina Municipal não foram considerados os gastos com os 

recursos humanos que a ela estão afetos. 

 

No comparativo de despesas entre os três últimos anos, registar a diminuição destas, no ano 

de 2016 face a 2014 e 2015. Neste aspeto referir que a diminuição é bastante representativa. 

Em termos gerais, os meses que apresentam um volume mais elevado de despesas são: 

janeiro, março, setembro e dezembro. Em sentido inverso, os meses que apresentam um 

menor volume de despesas são: junho, julho e agosto. 
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Relativamente ao grupo de grandes despesas com o funcionamento desta instalação, destacar 

desde logo a diminuição do consumo de gás em 2016, a exemplo do já verificado em 2015. 

Relativamente à energia elétrica destacar também a redução evidenciada em 2015 e 2016. 

Quanto aos restantes grupos de grandes despesas, de uma forma geral verifica-se uma 

redução. 
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Tendo por base a média mensal de despesas por serviço, deve referir-se que no ano de 2016, 

as despesas médias com gás foram inferiores às despesas médias com luz, a exemplo do 

sucedido em 2015. 

 

Por último, e no respeitante à despesa média mensal, a confirmação da diminuição desta em 

cerca de 2000€/mês face a 2015 e de cerca de 4000€/mês face a 2014.  
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--  RReecceeii ttaass   ddaa  PPiiss cciinnaa  MMuunniicciippaall   ddee  MMiirraannddeellaa  

De uma forma geral, e como descrito no ano anterior, o aumento constante no volume de 

acessos pagos, associado a uma diminuição nas taxas de isenção em 2015 e 2016 

relativamente a 2014, contribuíram para um aumento das receitas bastante significativo em 

2016. Comparativamente com 2015, registou-se um aumento de cerca de 10000€/ano, sendo 

que em relação a 2014, este número aumenta para cerca de 14000€/ano. 

 

 

As receitas mensais da Piscina Municipal são algo variáveis ao longo do ano, apontando-se os 

meses com menor receita os de julho, setembro e dezembro e os de maior receita, janeiro, 

setembro, outubro e novembro. 
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Relativamente à média diária de receitas por ano acrescentar um aumento mais significativo 

destas, nos meses de janeiro, setembro, outubro e novembro, comparativamente a 2015. Por 

sua vez, registar uma diminuição nos meses de março, junho e julho, em comparação com o 

ano de 2015. 
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Por último, e no respeitante à receita média mensal, a confirmação do aumento desta em cerca 

de 850€/mês face a 2015, e em cerca de 300€/mês face a 2014.  

 

Por intervalo de tempo a confirmação de que a maior fatia de receitas é registada no intervalo 

de tempo entre o dia 1 e 9 de cada mês, seguido do intervalo de tempo entre o dia 10 e  20. 

Registar aqui a preponderância da necessidade de efetuar o pagamento das mensalidades até 

ao dia 8 de cada mês. Registar que o terceiro intervalo de tempo mensal (21 a 31) têm vindo a 

perder preponderância no período de cobrança de receitas. 

--  RReecceeii ttaass   VVss ..  DDeess ppeess aass  

Como pode verificar-se no gráfico abaixo o volume de despesas anual é bastante significativo, 

registando-se uma diminuição significativa em 2016, face a 2014 e 2015. Relativamente às 

receitas o volume de 2016 é bastante superior face a 2014 e 2015. 
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Analisando-se a média mensal de receitas e despesas, podemos referir que em 2016 se 

registou uma maior aproximação entre os dois fatores de análise, comparativamente com 

2014 e 2015. Salientar que o ano de 2016 foi onde se verificaram os melhores  registos, com 

uma diferença média de cerca de 4700€/mês. Realçar a diminuição face aos cerca de 

7000€/mês registados em 2015 e aos cerca de 9000€/mês registados em 2014.  

 

 

--  CCoommppaarraaççããoo   ddoo  VVaalloorr  MMééddiioo  ddee  DDeess ppeess aass   ee  RReecceeii ttaass   ddee  AAcceessss ooss   PPaaggooss ,,  TToottaall   ddee  

AAcceessss ooss   ee  AAcceessss ooss   IIsseennttooss  
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Analisando o número de acessos versus receitas e despesas, podemos concluir que a despesa 

média por acesso à Piscina Municipal se situou na ordem dos 4.04€ em 2014, em 3.56€ em 

2015 e 3,12€ em 2016. Comparando os três anos referidos podemos concluir que as alterações 

efetuadas nestes anos resultaram num aumento de receita que conduz a uma diminuição no 

valor médio de custo de cada acesso. 

 

Relativamente à receita média por acesso pago podemos observar que houve um aumento 

constante de 0.29 cêntimos nos três anos analisados. Em relação à despesa média por acesso 

pago a mesma diminui 0.21 cêntimos em relação a 2014 e 0.11 cêntimos em relação a 2015. 

Analisando por ano a diferença entre as receitas e despesas, podemos verificar que a d iferença 

encontrada no ano de 2016 foi a que registou o menor valor, indicando positivamente a 

procura de um equilíbrio entre despesa e receita. 

Salientar que o ano de 2016 foi o que registou o maior valor de receita nos acessos pagos e 

menor valor na despesa, diminuindo 0.11 cêntimos comparativamente a 2015. 
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Em relação aos acessos isentos podemos verificar positivamente que houve uma progressiva 

diminuição do valor dos mesmos, entre 2014 e 2015 no valor de 0.36 cêntimos e entre 2015 e 

2016 no valor de 0.71 cêntimos. 

66 ..44 ..88 ..44 ..33   --  CCaammppoo  DDeess ppoorrttiivvoo   ddaa  RReeggiinnoorrddee  

  

O Campo Desportivo da Reginorde, inaugurado em agosto de 2015, pretende ir de encontro às 

necessidades e densidade da população, proporcionando a possibilidade de ali decorrerem 

diversas atividades desportivas que promovam hábitos desportivos saudáveis. Tratando-se de 

uma instalação desportiva vocacionada para atividades formativas e lúdicas, prevê-se uma 

grande utilização ao longo dos próximos anos. 

Com a implementação do Campo Desportivo da Reginorde e a previsibilidade da sua 

utilização sistemática pretende-se que sejam refletidas as dinâmicas sociais em permanente 

evolução, contribuindo também esta instalação para a promoção de inegáveis benefícios para 

a saúde e bem-estar, elevando, assim, a qualidade de vida dos praticantes de atividades 

desportivas. 

--  HHoorraass   ddee  UUttii ll iizzaaççããoo  ddoo  CCaammppoo  DDeess ppoorrttiivvoo  ddaa  RReeggiinnoorrddee  

A utilização do Campo Desportivo da Reginorde é na sua totalidade isenta de pagamento até 

ao momento. Com prática desportiva regular desde o mês de agosto de 2015, conta durante o 

ano de 2016 com cerca de 1000 horas de utilização, distribuídas por três tipos: horário normal 

(até às 18:00) com 79 horas registadas, horário noturno (a partir das 18:00) com 723 horas 

registadas e horário extraordinário (fim-de-semana) com um total de 216 horas de utilização. 
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Apresenta-se no gráfico seguinte o número total de horas de utilização por Clube, onde se 

destacam o número de horas de utilização do Sport Clube de Mirandela, com um total de 702 

horas utilizadas pelos escalões de formação e equipa sénior. Seguem-se as atividades 

desenvolvidas pelos treinos de Hóquei em Campo do Clube Amador de Mirandela com 135 

horas e as da equipa de Veteranos do Sport Clube de Mirandela, com 114 horas. 
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Como referido anteriormente, a totalidade das horas utilizadas estão associadas a isenção 

atribuída pelo município, no entanto e após análise do gráfico anterior podemos observar o 

valor total em euros refletido pelo número total de horas de utilização por Clube. Veja-se que 

no ano de 2016 a utilização desta instalação mostra que os números são bastante significativos 

e que representam cerca de 59000€ de isenção de pagamento. 

66 ..44 ..88 ..44 ..44   --  IInnss ppeeççããoo  ee  VViiss ttoorriiaa  aaooss   EEqquuiippaammeennttooss   DDeess ppoorrttiivvooss   

--  LLooccaall iizzaaççããoo  

Localidade Quantidade 

Abam bres 1 

Lamas de orelhão 1 

Navalho 1 

Valverde da gestosa 1 

Passos 1 

Suçães 1 

Frechas 1 

S. Salvador  1 

Vila Boa  1 

Pereira 1 

Contíns 1 

Cedães 1 

Mascarenhas 1 

Torre D. Chama 1 

S. Pedro Velho  1 

Pai Torto 1 

Eivados  1 

Eixes 1 

Vale Salgueiro 1 

Cabanelas 1 

Vila Nova das Patas 1 

Cachão 1 

Mirandela  5 

Avidagos 1 

Total    28 

  

--  SS eegguurraannççaa  ddee  eeqquuiippaammeennttooss   ee  aappeettrreecchhooss   ddeess ppoorrttiivvooss   
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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, antes de tudo, 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. 

São considerados recintos de acesso livre todos os recintos desportivos que fazem parte da via 

pública, sem nenhum tipo de encerradas, geralmente com acesso condicionado e controlado. 

Os recintos ao ar livre poderão dispor de cobertura simples e poderão ter acesso livre ou 

acesso condicionado e controlado. 

Vistoria/inspecção aos Equipamentos Desportivos Quantidade 

Polidesportivos do concelho 26 

Inatel 1 

Campo Desportivo da Reginorde  1 

Total 28 

Nota: os  Polidesport ivos e equipamen tos da cidade são vistor iados e inspeccionados duas vezes ao  ano.  

--  CCeerrttii ffiiccaaççããoo  ddooss   EEqquuiippaammeennttooss   

Foi acompanhada a certificação dos equipamentos que é feita por Organismos de Inspeção 

acreditados pelo IPAC. 

Certificação de Equipamentos Em Conformidade Não conforme 

INATEL :  

Tabelas de basquetebol (2) 1 1 

Balizas de futebol 5 (2) s  

Tabelas de Basquetebol da Mata dos Castanheiros (2)  n 

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  

Balizas de Hokey (2)  n 

 Parque Dr. José Gama:   

Tabelas de basquetebol (2)  n 

Balizas de futebol 5 (2) s  
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--  SS eegguurroo  

A entidade responsável pelos equipamentos desportivos deve celebrar um seguro de 

responsabilidade civil por danos causados aos utilizadores em virtude de deficientes 

condições de instalação e manutenção dos mesmos, nesse sentido tem sido feito um esforço 

para verificar as condições em que se encontra cada equipamento, para posteriormente serem 

tomadas as devidas providências com vista à realização do seguro, sempre que seja 

responsabilidade da autarquia. 

Seguro de Responsabilidade Civil Sim Não 

INATEL :  

Balizas de futebol 5 (2) x  

Tabelas de basquetebol (2)  x 

Tabelas de Basquetebol da Mata dos Castanheiros (2)  x 

Tabelas de Basquetebol do Vale de Azenha (2) x  

Campo Desportivo da Reginorde:  

Balizas de Futebol 11 (2) x  

Balizas de Futebol 7 (4) x  

Balizas de Hokey (2)  x 

Parque Dr. José Gama   

Balizas de futebol 5 (2) x  

Tabelas de basquetebol (2)  x 

--  LLiivvrroo  ddee  MMaannuutteennççããoo  

O livro de manutenção é um documento obrigatório. Nele deve constar a listagem completa e 

detalhada dos equipamentos e seus fornecedores; deverão ser registadas  as reparações e 

principais ações de manutenção efetuadas, bem como registadas as reclamações e acidentes 

verificados. 

Livro de Manutenção 2016 

Polidesportivos do Concelho  26 

Equipamentos na cidade (INATEL e C ampo Desportivo da 

Reginorde) 2 
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Mirandela, 18 de abril de 2017. 

 

O Presidente da Câmara Municipal; 

 
_____________________________ 
António José Pires Almor Branco 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

 
_____________________________ 

Rui Fernando Moreira Magalhães 

 

A Vereadora em Regime de Tempo Inteiro; 

 

_______________________________ 
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 

O Vereador em Regime de Tempo Inteiro; 

 
_____________________________ 

Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 

 

____________________________ 
José Manuel Correia de Morais 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 

 
__________________________ 

João Maria Casado Figueiredo 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 

 

_____________________________ 
Carlos Fernando Avelens Freitas 


