RELATÓRIO
DE ATIVIDADES

2017

1- ÓRGÃOS DA AUTARQUIA
1.1 - Gabinetes de Apoio à Presidência e à Vereação - GAP e GAV
Aos membros dos gabinetes de apoio pessoal dos eleitos autárquicos municipais cabe dirigir e
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 respeita ao apoio
aos membros da câmara municipal, o artigo 42.º 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, 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, cumpre informar que, no mandato anterior – até 21 de Outubro de 2017 –, o Gabinete de
Apoio à Presidência (GAP) era formado por um Adjunto e uma Secretária e o Gabinete de Apoio à
Vereação (GAV) constituído por uma Secretária e um Secretário e, na entrada em funções do novo
executivo eleito (a partir de 23 de Outubro de 2017), a Presidente constituiu um Gabinete de Apoio
à Presidência com um Adjunto e uma Secretária, nomeados em 7 de Novembro de 2017 e um
Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), com uma Secretária, nomeada em 23 de Novembro de 2017.

Neste curto período de tempo – Novembro e Dezembro de 2017 – os Gabinetes de Apoio
prestaram, genericamente, o apoio político e técnico que lhes foi superiormente determinado e
assumiram as seguintes funções e tarefas:
 Coordenar e assegurar a atividade a desenvolver pela Presidente e Vereadores, tendo emitido
orientações, diretrizes, recomendações, no âmbito da administração ordinária;
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 Estudo e elaboração de propostas tendo em vista melhorar a capacidade de resposta do
Município na realização das suas atividades e competências;
 Atendimento público nos casos em que a Presidente da Câmara Municipal e os Vereadores assim
o determinaram expressamente, tendo a Secretária prestado apoio na concretização da Agenda da
Presidente, sobretudo na marcação de reuniões e nos contactos telefónicos;
 Cooperação com todas as unidades orgânicas da Câmara Municipal, com especial atenção para
os Gabinetes e Serviços diretamente dependentes da Presidente;
 Gestão do Fundo de Maneio da Presidente da Câmara Municipal de Mirandela e da Comissão de
Proteção Crianças e Jovens em Perigo de Mirandela (CPCJ);
 Apoio aos Conselhos e/ou Comissões Municipais;
 Apresentação aos Presidentes de Junta de Freguesia do projeto de criação do Gabinete de Apoio
às Juntas de Freguesia (GAJF), com o objetivo de lhes dar todo o apoio nas diferentes áreas da
sua competência.
 Estabelecimento de todos os contactos pessoais, telefónicos e informáticos determinados pela
Presidente e pelos Vereadores para resolução ou esclarecimento de situações ou para instrução
de processos;
 Elaboração da Informação Escrita da Presidente a remeter à Assembleia Municipal;
 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, de que se destaca a participação ativa na
preparação do Orçamento para 2018 e a Proposta de Reorganização da Estrutura dos Serviços
Municipais.
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Ficam registadas as reuniões realizadas mensalmente (a partir de outubro) pelos membros do
executivo.
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Participação em Instituições de Âmbito Comunitário, Nacional ou Regional (a partir de 28 de
novembro de 2017)

Representante
Municipal

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

Turismo do Porto e Norte de Portugal

Júlia Rodrigues

Vera Preto

ADEMO – Associação para o Desenvolvimento
dos Municípios Olivícolas Portugueses

Júlia Rodrigues

Agostinho Beça

Agência de Energia de Trás-os-Montes

Júlia Rodrigues

José Cunha

Fundação Museu do Douro

Júlia Rodrigues

Fátima Fontoura

AMTQT – Associação de Municípios da Terra
Quente Transmontana

Júlia Rodrigues

José Cunha

AMTMAD – Associação de Municípios de
Trás-os-Montes e Alto Douro

Júlia Rodrigues

José Cunha

Resíduos do Nordeste, E.I.M.

Júlia Rodrigues

José Cunha

DESTEQUE – Associação para o
Desenvolvimento da Terra Quente

Júlia Rodrigues

José Cunha

Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

Júlia Rodrigues

Vera Preto

Rede Ecocitras

Júlia Rodrigues

José Cunha

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

Júlia Rodrigues

Vera Preto

Assembleia Distrital de Bragança

Júlia Rodrigues

José Cunha

Águas do Norte

Júlia Rodrigues

José Cunha

CIM-TTM

Júlia Rodrigues

José Cunha

Conselho Regional do Norte

Júlia Rodrigues

José Cunha

ADVT - Agência de Desenvolvimento Regional
Vale do Tua

Júlia Rodrigues

José Cunha

Instituições
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Instituições

MIRCOM – Mirandela Comercial

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
de Mirandela

Conselho Geral da Escola Profissional de
Carvalhais

Legislação

Representantes

Estatutos

Júlia Rodrigues
Vera Preto
José Cunha
Agostinho Beça
Sónia Mota

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

ARTEMIR – Associação do Ensino
Profissional Artístico

Estatutos

Associação de Artes da Terra Quente

Estatutos

Júlia Rodrigues
Orlando Pires
Vera Preto

Júlia Rodrigues
Agostinho Beça
Júlia Rodrigues
Orlando Pires
Vera Preto
Júlia Rodrigues
Orlando Pires
Vera Preto

Portaria n.º
1191/97, de 21 de
novembro

Júlia Rodrigues
Orlando Pires

AIN- Agro Industrial do Cachão, EIM, SA.

Estatutos

Júlia Rodrigues

Metropolitano Ligeiro de Mirandela

Estatutos

Júlia Rodrigues
Paulo Magalhães

HTQ – Hospital Terra Quente, SA.

Estatutos

Júlia Rodrigues
Vera Preto

CACE - IEFP
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Instituições

Legislação

Represent
Represent
ante
ante
Municipal
Municipal
Substituto

Outras
Presenças
do
Município

Comissão Municipal de
Defesa da Floresta
Contra Incêndios

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

Júlia
Rodrigues

Agostinho
Beça

Maria
Gouveia

CLASMIR – Conselho
Local de Ação Social de
Mirandela

Resolução do
Conselho de Ministros
n.º 197/97, 18 de
novembro

Júlia
Rodrigues

Orlando
Pires

Manuela
Teixeira

CPCJ – Comissão de
Proteção de Crianças e
Jovens em Perigo

Lei n.º 147/99, de 1 de
setembro, na sua atual
redação

Orlando
Pires

Vera Preto

_________
___

Conselho Cinegético e da
Conservação da Fauna
Municipal

Decreto-Lei n.º
202/2004, de 18 de
agosto, na sua atual
redação

Júlia
Rodrigues

Agostinho
Beça

Sónia
Gonçalves

Conselho Municipal de
Segurança de Mirandela

Lei n.º 33/98, de 18 de
julho, na sua atual
redação

Júlia
Rodrigues

Agostinho
Beça

Orlando
Pires

Conselho Municipal de
Educação

Decreto-Lei n.º
7/2003, de 15 de
janeiro, na sua atual
redação

Júlia
Rodrigues

Orlando
Pires

Vera Preto

Conselho Municipal do
Desporto

Regulamento

Júlia
Rodrigues

Orlando
Pires

Vera Preto

Conselho Municipal de
Juventude

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

Júlia
Rodrigues

Orlando
Pires

Vera Preto
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1.2 - GAEE–– Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor

Manteve-se em 2017 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, fruto da sua integração no programa CLDS 3G. Saliente-se também a permanente
ligação ao Serviço de Emprego de Mirandela do IEFP que tem ajudado a potenciar o trabalho do
GAEE.
Em 2017, 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 2017, 68 atendimentos presenciais
no GAEE (15 desempregados, 8 empregados, 27 entidades empregadoras, 17 empresários e 1
instituição), 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. Dos atendimentos realizados
no GAEE, apenas 3 estiveram relacionados com a Incubadora de Empresas Tua Start, tendo sido
dada toda a informação solicitada.
No total, desde o início deste regulamento e até final de 2017 foram apoiadas 10 novas empresas.
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
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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 2017 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.
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.
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, 54 estiveram relacionados com os Regulamentos Municipais de Apoios a Atividades
Económicas (sendo 13 deles referentes a um apoio à empregabilidade), onde foi prestada toda a
informação sobre estes apoios. Destes, avançaram 24 candidaturas, apoiadas pelo GAEE, que
resultaram na emissão de parecer e posterior deliberação da Câmara Municipal.

Elaboração de um plano anual de informação/formação às entidades e instituições locais
Em parceria com o Município de Mirandela e o IEFP, foi realizada uma Sessão Aberta - “Medidas
de Apoio à Criação de Emprego do IEFP e do Município de Mirandela” (estiveram presentes 17
entidades empregadoras locais, 7 empresários, 1 instituição e 19 outros participantes).
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O GAEE já apoiou empresas/entidades locais na submissão de um total de 92 candidaturas a
medidas de apoio à empregabilidade, que levaram à criação de 85 postos de trabalho.
Em suma, da atividade do GAEE resultaram (até 2017):
• 404 Atendimentos, que incluem 223 empreendedores, 171 empresas/empresários e 36
entidades/instituições.
Deram origem a:
• 70 Candidaturas a programas de trabalho socialmente necessário e atividades socialmente
úteis (CEI´s e ASU´s);
• 92 Candidaturas a apoios à empregabilidade IEFP (estágio emprego, estímulo emprego,
Iniciativa Emprego Já);
• 40 Processos de candidatura a apoios municipais (não inclui apoio Emprego Já).
• 17 Processos de criação próprio emprego e micro-crédito IEFP.

O resultado final traduz-se:
• No apoio à criação de 42 novas empresas;
• 210 Pessoas colocadas em contratos de inserção profissional;
• No apoio à criação 147 novos postos de trabalho.
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Intervenção ao nível dos alunos e das escolas para promoção do empreendedorismo e
orientação escolar

Realização da 2ª Feira da Orientação Escolar e Profissional

Realizou-se em 2017 a 2ª 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” das escolas do ensino
regular e profissional de Mirandela, do GIP – Gabinete de Inserção
Profissional em representação do IEFP, e com as forças de segurança
pública e militares – GNR, PSP, Exército, Marinha e Força Aérea. Das
diversas atividades que decorreram durante a Feira, destacamos a 2ª
edição do Tua Talks com o tema “Ideias que te movem, conversas que te
inspiram…”, que teve como objetivo principal intervenções focadas nas temáticas da orientação,
motivação, liderança, marketing pessoal, integração profissional e empreendedorismo, por parte dos
oradores António Branco, João Catalão, João Seabra, Patrícia Sousa, Ricardo Peixe e Júlio
Magalhães, tendo estado presentes 451 pessoas. Outras atividades a destacar foram a demonstração
das forças de segurança, com crianças também a assistir, palestras sobre a carreira militar nas
diferenças forças armadas e também polícia judiciária e a apresentação das ideias finalistas do
Concurso de Ideias “Escola Empreendedora”.

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.
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Foi realizado no primeiro semestre de
2017

o

seminário

“Escola

Empreendedora” destinado a alunos do
ensino secundário (regular e profissional) que contou com a participação de 348 alunos e 16
docentes. Estes tiveram a oportunidade de aprender novos conceitos de empreendedorismo, numa
sessão em que foi também lançado o Concurso de Ideias “Escola 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 2017 decorreu o Concurso de Ideias “Escola Empreendedora”
que registou 3 candidaturas, de 3 escolas do concelho, num total de 10 alunos e 4 docentes
(orientadores) participantes. Foram atribuídos prémios de 300,00€, 150,00€ e 50,00€,
respetivamente para o 1º lugar,2º lugar e 3º lugar, em resultado de uma pontuação de um júri (sendo
esse júri todos os parceiros do GAEE), com o apoio do Município de Mirandela e das
empresas/marcas Delta Cafés, Novo Banco e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, numa
sessão pública de apresentação das ideias inserida na 2ª 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 quatro edições do seminário participaram no total 753 alunos. Relativamente ao concurso, nas
quatro edições realizadas participaram 81 alunos, 5 escolas, 24 docentes num total de 25 ideias a
concurso.
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1.3 - Gabinete de Comunicação, Imagem e Protocolo – GACIP
No âmbito das competências definidas por despacho do Presidente da Câmara Municipal em 24 de
janeiro de 2012 e ratificadas na Reunião de Câmara de17 de dezembro de 2012, a atividade do
GACIP - Gabinete de Comunicação, Imagem e Protocolo, ao longo do ano 2017, incidiu sobretudo
no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e promoção da boa imagem do concelho e
do Município de Mirandela.

1.3.1 - Gestão do contacto do Município de Mirandela com os Órgãos de Comunicação Social
(OCS)
Anos /
Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado
Emissão de notas de imprensa (press releases)
Organização de conferências de imprensa
Clipping regional e nacional
Intercâmbio de informação com os OCS

2015

2016

2017

12

4

5

2

0

0

247

303

53

≈364

≈364

≈104

N.C. – Não contabilizado

1.3.2 - Newsletters e notícias

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

2015

2016

2017

52

52

52

≈416

≈468

≈364

N.C. – Não contabilizado
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1.3.3 - Inserções nas redes sociais

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

2015

2016

2017

Página oficial de Facebook

≈ 620

≈ 783

≈ 780

Aprovação de conteúdos para Portal do Município

≈ 620

≈ 783

≈ 520

1.3.4 - Divulgação de eventos e documentos informativos e promocionais e prestação de
informações diversas, através de correio eletrónico

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

2015

2016

2017

Convites eletrónicos

10

10

9

Divulgação de eventos e outras atividades por correio eletrónico

156

≈ 261

≈ 179

≈ 130

≈ 432

≈ 310

2

1

1

Prestação de informações diversas
Execução e publicação do Boletim Municipal em formato papel (n.º de edições)

1.3.5 – Arquivo fotográfico

Anos /
Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado
Arquivo fotográfico de eventos e outras atividades de interesse
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2016
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344

436

358
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1.3.6 - Tratamento de sugestões e reclamações
Anos /
Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado

2015

2016

2017

127

147

96

Sugestões e reclamações tratadas

1.3.7 - Organização de eventos e cooperação institucional em feiras e outros eventos e outras
atividades
Descrição do serviço efetuado

Entidade/s promotora/s

Data

Festival do Rancho

Município de Mirandela

14/01/2017

Programa “Aqui Portugal”

RTP e Município de Mirandela

14/01/2017

PSP

24/01/2017

Comemoração do 67º Aniversário da Esquadra da PSP em
Mirandela

Feira da Alheira de Mirandela – Alfândega do Porto

Feira da Alheira de Mirandela – Parque do Império

Associação MIRCOM e Município de
Mirandela
Associação MIRCOM e Município de
Mirandela

17,18 e 19/02/2017

04 e 05/03/2017

Programa “Somos Portugal”

TVI e Município de Mirandela

Páscoa Comercial

MIRCOM e Município de Mirandela

Comemoração do 25 de Abril

Município de Mirandela

25/04/2017

Comemoração do Dia da Cidade

Município de Mirandela

25/05/2017

V Semana da Juventude e Desporto de Mirandela

Município de Mirandela

20/05 a 04/06/2017

Espetáculo Luz Tua

EDP e Município de Mirandela

30/06 a 01/07/2017

Summer Mirandela

Município de Mirandela

08 e 09/07/2017

Gala do Desporto de Mirandela

Município de Mirandela

22/07/2017

Orçamento Participativo 2017

Município de Mirandela

2017

Concerto Cuca Roseta

Município de Mirandela

25/07/2017

Apresentação do livro “A noite dos bombos – Mirandela”

EDP e Município de Mirandela

04/08/2017
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Descrição do serviço efetuado
Festa do Emigrante

Entidade/s promotora/s
Município de Mirandela

Data
10/08/2017

1.4 - Serviço Municipal de Proteção Civil
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).

O SMPC conta com um responsável (vereador da proteção civil), uma técnica superior na área
florestal e cinco assistentes operacionais.
1.4.1 – Planeamento de emergência
• Monitorização de caudal - ponte açude
•

Ação de sensibilização Agrupamento de Escolas - CDOS

•

Comemoração do Dia da Proteção Civil – simulacro no rio Tua

•

Preparação de simulacro na APPACDM

•

Atualização do Plano de Emergência do Aeródromo Municipal

•

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

•

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

•

Ocorrência de movimento de vertente - Estrada da Trindade
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•

Ocorrência no rio Tua - Frechas (peixes mortos)

•

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”

1.4.2 – Gabinete Técnico Florestal
• Alterações ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e atualização
do Plano Operacional Municipal (POM) 2017
•

Ação de Sensibilização Florestal – Salesianos

•

Envio de informação sobre incêndios - DRAPN

•

Organização de atividades de silvicultura preventiva

•

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

•

Análise da Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto (SDFCI)

•

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

•

Organização de legislação no âmbito florestal para apoios financeiros

•

Requerimento sobre poda/abate de sobreiros – ICNF

•

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

•

Emissão de seis 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 2017

•

Preenchimento de tabela com dados para o Plano Operacional Distrital (POD) 2017

•

Análise do POD 2017 - ICNF

•

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

•

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

•

Avaliação de árvores Frechas e Cachão (corte e poda)

•

Avaliação de árvore Vale de Gouvinhas (corte)

•

Informação sobre queda de muro

•

Declaração Mau Tempo - jan, março, agosto 2016

•

Esclarecimento sobre a equipa SF 28 – 118 - ICNF

A silvicultura preventiva/gestão de combustíveis, em 2017, correspondeu a 131,64ha e este valor
pode ser comparado com os valores relativos às FGC dos cinco anos anteriores.
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Descrição do serviço
efetuado
Silvicultura preventiva
Anos
FGC (ha)
2012

153,92

2013

92,39

2014

90,99

2015

224,47

2016

150,60

2017

131,64

Total

844,01

Nos últimos seis anos (2012-2017) foram executadas FGC num total de 844,01 ha.

1.4.3 – Projetos
• 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 2017

•

Preparação de auditoria externa - projeto PRISMA

1.4.4 – Ecoguia
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
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1.4.5 – Outras atividades
• 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

•

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 - Sistema de Gestão da Qualidade

•

Mapa de Gestão de Atividades e Eventos - Ano de 2017

•

Apoio Parque de Campismo

•

Elaboração de PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE GESTÃO DE
RESÍDUOS URBANOS

•

Apoio APPITAD - grande incêndio Alvites

1.4.6 – Participação em eventos
• Reunião Sig área temática – GTF
•

Reunião com ACM - protocolo de colaboração

•

Reunião no âmbito do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas - SPI
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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 da Comissão Distrital de Defesa da Floresta - Bragança

•

Reunião apresentação POD - ICNF – Bragança

•

Reunião CMDF – PMDFCI e POM 2017

•

Reunião Qualidade – Riscos

•

Seminário "As lições de Pedrógão" - Coimbra (ADAI)

•

Formação ISO 2015 – Qualidade

•

Formação IDE - SIG intermunicipal CIM-TTM

•

Reunião CM Bragança - Proteção Civil

1.5 - SERVIÇO DE VETERINÁRIA
O serviço de Veterinária desenvolveu esforços em várias vertentes relacionadas com a salubridade e
higiene pública.
1.5.1 - Recursos Humanos Afetos
Cargo/Categoria
1 Diretor de Departamento
2 Técnicos Superiores
1.5.2 - Controlo de pragas
Definem-se como pragas urbanas as que afetam os núcleos urbanos perturbando as atividades que
ali se desenvolvem, o meio envolvente, podendo contribuir para a transmissão de doenças
infectocontagiosas, danificando ou perturbando o habitat e o bem-estar humano.
O controlo das pragas urbanas tem como finalidade a proteção da saúde e do bem-estar das
populações e do património.
Foram efetuadas ações, previamente calendarizadas, de controlo da população de ratos e baratas,
quer na rede de saneamento, quer à superfície.
1. Intervenção calendarizada da desbaratização do saneamento do perímetro urbano:
• A desbaratização foi efetuada através de dois métodos:


Pulverização de baixo volume,



Aplicação de gel, sempre que necessário

• A desbaratização foi efetuada em 2 intervenções:
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 1º intervenção:
a) O serviço iniciou-se dia 11 de maio e terminou dia 15 de maio.
b) Foram abertas 3450 tampas de saneamento.
 2º intervenção:
a) O serviço iniciou-se dia 25 de julho e terminou dia 29 de julho.
b) Foram abertas 2958 tampas de saneamento.
2. Intervenção anual da desbaratização e desratização das cantinas da residência de
estudantes e da escola de Carvalhais
3. Intervenção anual da desbaratização e desratização da Piscina Municipal
4. Desratização aeródromo
5. Desratização instalações do aprovisionamento da Câmara Municipal
Intervenções pontuais:
• Desbaratização da escola do EB nº 4
• Desratização Rua Santa Luzia
• Desinsetização (processionária) da Escola EB nº 5
• Desinsetização (vespas) da escola do EB nº 4
• Desinsetização (pulgas) São Salvador
• Desbaratização do saneamento de Frechas
• Desbaratização do saneamento de Torre de Dona Chama
• Desratização de Cachão
• Desinsetização (pulgas) CACE
• Desinsetização (pulgas) Abreiro
• Desinsetização (pulgas) Milhais
• Desinsetização (pulgas) Caravelas
• Desinsetização (pulgas) Vilar de Ledra
• Desinsetização (pulgas) Mascarenhas
• Desinsetização (pulgas) Cedães
• Desinsetização (vespas) Contins
• Desratização Jardim de Infância Romeu
• Pulverização das ruas do Tuasol, bairro das Heras e rua da República
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1.5.3 - Captura de animais errantes
Tendo em atenção a legislação em vigor que refere que compete às câmaras municipais, atuando
dentro das suas atribuições nos domínios da defesa da saúde pública e do meio ambiente, proceder à
captura dos cães e gatos vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em quaisquer locais
públicos, utilizando o método de captura mais adequado a cada caso, a CMM procede à sua captura
na via pública ou em quaisquer lugares públicos, com acompanhamento por parte da PSP ou da
GNR, caso seja na cidade ou aldeias respetivamente.
Para além das capturas efetuadas semanalmente, foram também recolhidos animais, por solicitação
dos proprietários. Foram recolhidos 259 animais (213 canídeos e 46 gatídeos), sendo 174
capturados e 85 entregues pelo proprietário.
Os animais capturados foram transportados para o canil intermunicipal, onde ficaram alojados pelo
prazo estipulado por lei.

1.5.4 - Sequestros preventivos
No âmbito da profilaxia sanitária da raiva, efetuam-se sequestros preventivos, durante o período de
15 dias, de animais agressores e/ou agredidos, quer sejam vadios quer sejam animais com dono.
No caso de animais com dono deve ser apresentado ao médico veterinário municipal, o boletim
sanitário, registo e licença do animal, emitida pela respetiva Junta de Freguesia.
Foi efetuado um sequestro preventivo, resultante da mordedura de canídeos.
1.5.5 -Recolha de cadáveres de animais
Atividade que visa proceder à recolha e receção de cadáveres de animais que se encontrem
visivelmente abandonados em espaços públicos. Sempre que sejam encontrados ou for participada a
existência de cadáveres de animais na via pública, estes são recolhidos.
Todos os cadáveres de animais têm de ser encaminhados para uma incineradora.
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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 190 cadáveres de pequenos
animais, e foram entregues ao SIRCA 1 cadáver de um equídeo.

1.5.6 - Medidas de profilaxia médica
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 385 canídeos e colocados 118 microchips.
1.5.7 - Introdução dos dados do SICAFE
Todos os 118 microchips colocados, foram introduzidos na base de dados do SICAFE.
1.5.8 - Direção e coordenação técnica do canil intermunicipal da terra quente
A direção e coordenação técnica do canil intermunicipal da terra quente decorreu durante dois
períodos:
• de 1 de maio a 3o de junho
• 1 de novembro a 31 de dezembro.
Foi também feita uma visita uma vez por mês.
1.5.9 - Apoio técnico à Associação Mirandelense de Proteção Animal (AMPA)
Uma vez por mês, o serviço deslocou-se à AMPA, para apoio técnico no que concerne à saúde dos
animais aí existente. Durante as visitas foram vacinados e desparasitados 154 canídeos.
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1.5.10 - Vistorias de salubridade/saúde pública
Após a receção da queixa por parte de um ou mais munícipes, a comissão de vistorias de saúde
pública, avalia e inspeciona as situações causadas de intranquilidade e riscos higio-sanitários,
provocada por animais de diferentes espécies.
Foram realizadas 2 vistorias.
1.5.11 - Vistorias higio-sanitárias a talhos e peixarias
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.
1.5.12 - Vistorias a cantinas escolares
No ano de 2016, uma vez por mês foram vistoriadas as cantinas e cozinhas de IPSS:
• Residência de estudantes
• Escola Carvalhais
• Instituto Piaget
• Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (Mirandela e São Pedro Velho)
• Centro Social e Paroquial de romeu
• Lar de São Miguel
• Casa do Menino Jesus de Pereira
As vistorias consistem na verificação da correta implementação do HACCP. Foram efetuadas
vistorias mensais a ambas as cantinas, num total de 84 vistorias.
1.5.13 - Apoio técnico à ANCRAS
Durante o ano de 2016, deu-se continuidade ao apoio técnico à ANCRAS:
• Nº de animais: 3039
• Nº de animais intervencionados: 4398
• Nº de visitas: 27
• Nº de explorações visitadas: 41
• Bem esta animal: 9
• Ecografias: 0
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1.5.14 - Inspeção Sanitária no Matadouro Industrial do Cachão
Iniciou-se a inspeção sanitária no MIC, desde dia 17 de outubro 2015. Os abates são segunda feira,
terça feira e quarta feira.
ABATE NORMAL
BOVINOS
DATA

Hora de
Entrada

16-Out
18-Out
23-Out
25-Out
30-Out
02-Nov
07-Nov
09-Nov
13-Nov
15-Nov
20-Nov
22-Nov
27-Nov
29-Nov
11-Dez
13-Dez
18-Dez
19-Dez
20-Dez
21-Dez
27-Dez

6:30
7:30
6:30
7:30
10:00
7:30
10:00
7:30
10:00
7:30
10:30
7:30
11:30
7:30
6:30
7:30
13:15
7:30
7:30
7:30
6:30

OVINOS

SANITÁRIOS
CAPRINOS

SUÍNOS

Hora de
OVINOS CAPRINOS
Adultos
Cordeiros
Adultos
Cabritos
ADULTOS
LEITÕES
Saída Menos 24 meses Mais 24 meses
Aprov. Rejeit. Aprov Rejeit Aprov. Rejeit. Aprov. Rejeit. Aprov. Rejeit. Aprov. Rejeit. Aprov. Rejeit. Triqu. Aprov. Rejeit.
12:30
102
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
18
0
0
0
12:30
14
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
0
22
0
N
80
0
19
3
13:15
110
0
3
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
16
0
0
0
16:30
21
0
0
0
32
0
0
0
0
0
14
0
33
0
N
88
0
34
0
15:00
105
0
2
0
13
1
96
0
0
0
0
0
0
0
*
18
1
0
0
11:00
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
*
37
0
1
0
16:30
115
0
5
0
4
0
76
0
0
0
0
0
0
0
*
0
0
0
0
13:30
15
0
0
0
0
0
3
0
0
0
7
0
22
1
N
82
0
4
7
15:30
96
0
1
0
0
1
50
0
9
0
0
0
0
0
*
21
0
0
0
13:00
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
*
49
0
51
4
15:30
87
0
1
1
42
0
0
0
0
0
0
0
0
*
41
0
0
0
13:15
18
0
2
0
1
0
5
0
0
0
7
0
38
0
N
83
0
11
2
16:00
108
0
2
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
*
0
0
0
0
13:00
13
0
0
0
0
0
11
0
0
0
14
0
0
0
*
0
16
4
13:15
107
0
4
0
5
0
50
0
6
0
99
0
0
0
*
34
0
0
0
17:30
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
1
57
0
N
50
1
12
1
19:30
130
0
4
0
3
0
265
0
0
0
98
0
0
0
*
7
0
0
0
13:00
23
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
*
4
0
0
0
13:15
17
0
1
0
0
0
442
2
0
0
59
0
0
0
*
0
0
0
0
13:00
1
0
0
0
2
0
296
0
0
0
22
0
0
0
*
0
0
0
0
13:15
100
0
1
0
34
5
134
0
0
0
90
1
0
0
*
52
0
0
0

1.5.14 - Organização de atividades de sensibilização
•

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 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 objetivo foi o de angariar
bens alimentares que foram entregues a uma instituição de solidariedade social.
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2 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL
Introdução
Com a deliberação de Câmara do dia 21 de dezembro e a aprovação em assembleia municipal do
dia 29 de dezembro de 2017 ficou aprovada uma nova orgânica dos serviços municipais.
A estrutura piramidal que tinha um departamento, 4 divisões e 10 unidades orgânicas de 3º grau foi
substituída por uma estrutura com 6 divisões.
Extinguiu-se, por isso, e oficialmente, o cargo de diretor de departamento.
Ainda assim, e porque o ano civil de 2017 quase se completou, entendo resumir o que de essencial
foi a atividade do diretor de departamento.
Desde já, considero que não me devo substituir ao que cada serviço deva expressar e que enuncia a
atividade que cada área funcional, unidade orgânica ou divisão teve ao longo de 2017.
As matérias que aqui ficam sublinhadas não traduzem toda a atividade do departamento mas
procuram referir, apenas, as mais relevantes, que aqui registei.
• REUNIÕES DE CÂMARA – Das 26 reuniões do Executivo ocorridas em 2017 o diretor
assessorou 23, estando ausente nas restantes por motivos de férias.
• REUNIÕES TRIMESTRAIS – Foram realizadas as 4 reuniões previstas de que foram
produzidos relatórios com 137 assuntos na 1ª reunião; 145 assuntos na 2ª; 130 assuntos na
3ª; e 140 assuntos na 4ª.
• REUNIÕES DE COORDENAÇÃO – Ocorreram 3 reuniões de coordenação convocadas
pelo Presidente da Câmara nos dias 23-01-2017, 14-03-2017 e 03-05-2017, com transmissão
de orientações relativas a assuntos diversos para resolução.
• INFRACONTROL – Em todas as reuniões trimestrais foi feita a ponderação sobre as
ocorrências registadas.
• Mantendo a monitorização do número de assuntos ENVIADOS – por OUTLOOK - em 2017
com retrospetiva nos anos anteriores temos que 2011 – 1075; 2012 – 1309; 2013 – 1766;
2014 – 2656; 2015 – 2516; 2016 – 2375; 2017 - 2538, o que confirma o grande volume de
assuntos tratados pelo DCG.
• Assuntos relativos a LICENCIAMENTO –
o Foi proposta uma reunião com a DRCN e com a DRAPN, no sentido de levar estas
entidades a cumprir o PDM nas intervenções que promovem diretamente ou
aprovam a particulares,
o Foram elaborados pareceres sobre o processo requerido pela SONAE, para instalação
de um CONTINENTE em Mirandela,
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o Foram elaborados pareceres sobre uma obra na Rua do Rosário onde se desenvolveu
uma demolição e onde se questionou alguma perda arqueológica que, os serviços da
DRCN, já confirmaram não ter ocorrido.
• Assuntos relativos a RECURSOS HUMANOS:
o Os resultados dos inquéritos de satisfação dos colaboradores não foram divulgados,
contrariando uma norma do SGQ. Estes resultados evidenciavam uma generalizada
diminuição da satisfação dos funcionários.
o Continua deficitária a componente de recursos humanos que se tem vindo a agravar
com a evolução etária. Em 2017 foi autorizada a contratação de 5 assistentes
operacionais que não se concretizou e que continua a justificar-se. Sublinhe-se, mais
uma vez, que o Plano de Saneamento Financeiro considerava que por cada 3 saídas
entraria um novo funcionário, o que nunca aconteceu.
o Foi assegurado todo o processo relativo ao SIADAP 2015/2016, sem qualquer
reclamação.
o Foi feita a proposta de desenvolvimento do Plano de Formação para 2018 que não
teve decisão. A componente de formação é muito relevante.
• Assuntos relativos a RECURSOS FISICOS
o Justifica-se o investimento na renovação das viaturas e na aquisição de máquinas que
aumentem a operacionalidade dos serviços
• Assuntos relativos a PROJETOS:
o INATEL – Foi feito o projeto de renovação do Pavilhão do Inatel que não teve
sequência para concretização em obra dado que o valor do orçamento era muito
superior ao valor da candidatura aprovada,
o PIAGET – Foi feito um projeto de ajustamento das instalações à compatibilização
das escolas de ensino básico e secundária, enquanto decorrem as obras nos
respetivos edifícios,
o VALE DA AZENHA – Não foi concluído o projeto que tinha agendado o final de
2017 como prazo de execução,
o PLANO DE PROJETOS – Foi suscitado o Plano de Projetos de 2017 que deveria ter
tido continuidade no Plano a elaborar/aprovar para 2018.
o ZONA INDUSTRIAL – Não foi apresentada a candidatura em 2017 dado que o
projeto não sofreu alterações. Neste momento já está a evoluir uma nova solução de
loteamento.
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o PEDU – PAMUS/PARU/PAICD – Foi proposta a realização de projetos relativos à
reabilitação do Bairro Operário que não teve decisão. Estão em curso vários projetos
relativos a este PEDU que devem ser monitorizados quanto aos objetivos
programáticos e temporais.
o AUDITÓRIO – Foi elaborado o projeto de renovação do Auditório para lhe conferir
condições de dignidade e de validação de segurança como sala de espetáculos. A
proposta de abertura de procedimento não teve decisão.
o MUSEU TEIXEIRA LOPES – Justifica-se a autonomização da entrada do Museu
para o que se iniciou o desenvolvimento de uma solução (com projeto interno) e
sobre a qual já se evoluiu no sentido da simplificação com a adoção de um elevador.
É necessário concretizar o projeto.
• Assuntos relativos a OBRAS:
o Desenvolveram-se os procedimentos de adjudicação das obras das 4 escolas
(Secundária, Luciano Cordeiro, Nº3 e Nº5) e estão já em execução.
o Desenvolveu-se um trabalho de grande eficácia no âmbito das Candidaturas que
permitiu alcançar um prémio de 10% nas comparticipações o que representa 1,1
milhões de euros.
o A obra da ESACT justificou uma clarificação sobre o ponto de situação e uma
apreciação jurídica. Já no mês corrente – janeiro – ocorreu uma reunião de
aproximação de posições entre a Câmara e o empreiteiro.
o A Envolvente da Srª do Amparo foi iniciada e está em curso.
o Ficou concluída a instalação do Museu da Oliveira e do Azeite. Depois de vários
anos de obra, em 2017 procedeu-se à Musealização do espaço e à abertura ao
público.
o Foi iniciado em 2017 o processo de renovação dos contadores de água, num plano
que procura garantir que no máximo de 12 anos todos estarão renovados.
• Assuntos relativos a SERVIÇOS:
o GAM – Tem vindo a ser consolidada a extensão do GAM existente em Torre
D’Chama e foi aberta a extensão em Avidagos. Continua sem concretização a
abertura do Mini-Gam de Frechas.
o MATADOURO DO CACHÃO – A Câmara tem vindo a assegurar a componente
inspetiva do Matadouro para garantir a continuidade do abate. Esta tarefa competia à
DGAV que apesar de prometer resolver o problema nunca o fez, com prejuízo
objetivo da Câmara.
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o VETERINÁRIA – No âmbito deste serviço tem sido apoiada a Associação
Mirandelense de Proteção Animal com a componente sanitária – vacinas e
desparasitação – e alimentar.
o RESIDENCIA – A Residência de estudantes continuou sob a alçada da
ESPROARTE, muito embora se justifique a formalização desta “parceria”. O
edifício regista deficiências graves nas condições de habitação.
• Assuntos de MONITORIZAÇÃO e da QUALIDADE (segue em anexo o relatório da equipa
da Qualidade)
o Foi cumprido o Plano de atividades relativas ao SGQ ainda que com alguns
ajustamentos. Em 2017 promoveu-se a transição da NORMA ISO2008 para a
NORMA ISO2015 o que justificou um trabalho relevante da Equipa, apoiado por
Técnicas especialistas na matéria. Apesar das dificuldades, o objetivo de renovação
da certificação foi alcançado.
o Em 2017 foi elaborado o relatório anual relativo ao PPRCIC sumariando o
cumprimento das medidas em relação a 2016.
o Foi elaborado um relatório de avaliação do Plano de Saneamento Financeiro nos 4
anos de exercício desse Plano, com ponderações pertinentes.
o Foi feita uma ponderação sobre o exercício das reuniões do Executivo, com
indicadores sobre o respetivo funcionamento.
• Outros assuntos:
o LEITURAS DE ÁGUA – Até Outubro de 2017 foi feito um enorme esforço dos
Leitores no sentido de conseguir reduzir de forma muito relevante os “não lidos”. A
percentagem baixou drasticamente e estava a desenvolver-se um trabalho de
continuidade a que se associava o incentivo para que os munícipes enviassem as
leituras com a periodicidade intercalar às leituras obrigatórias. Em Novembro foi
aumentado de 2 para 4 o número de Leitores com o propósito de garantir a leitura
mensal dos contadores da cidade e de 2 em 2 meses nas aldeias.
o AUDITORIA da DELOITTE – O Executivo decidiu promover uma auditoria à
Câmara focada na componente financeira. Foram disponibilizados os documentos
requeridos e disponibilizada toda a colaboração que seja justificada.
o PLANOS para 2018 – À semelhança dos anos anteriores foram propostos por todos
os Serviços planos de atividade para 2018.
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Em 2017 ocorreram eleições que determinaram a mudança de Executivo.
O diretor de departamento, como lhe competia, franqueou toda a informação que lhe foi solicitada e
muita outra que considerou pertinente, e manteve-se disponível para toda a contribuição.
O diretor funcionou sempre como aproximador de serviços e o Executivo e como articulador e
coordenador de todas as atividades, monitorizando e prestando contas sobre todas as matérias. Ao
diretor coube, essencialmente dirigir, monitorizar e fazer cumprir as ordens superiores.
Devo aqui expressar o meu sentimento de enorme honra em ter servido a Câmara na qualidade de
diretor de coordenação geral e, muito do mérito do resultado, cabe aos Chefes de Divisão pela
grande eficácia que induziram nos respetivos serviços, ficando inequívoco o relevante
profissionalismo de todos os funcionários municipais.
Não há orgânicas certas nem erradas, e é legítimo que o novo Executivo implemente uma nova
orgânica que corresponda melhor ao seu modelo de gestão autárquica. O ano de 2018 irá concretizar
a nova orgânica – sem departamento, com 6 divisões e sem unidades de 3º grau – e a nova
realidade, que para bem de Mirandela se deseja com sucesso, só terá avaliação nos anos vindouros.
Relatório de desempenho - DCG
O presente relatório propõe-se ainda, e desde já, cumprir a obrigação que consigna a legislação
relativa ao SIADAP, cabendo ao diretor de departamento apresentar até ao dia 15 de Abril o
relatório de desempenho.
Não transformarei este relatório num documento redundante, repetindo o que deverá ser descrito
por cada uma das divisões e que, seguramente, cada responsável descreverá, nem repetindo o que
atrás ficou escrito. Por outro lado, muita da atividade de 2017 está plasmada nos relatórios
trimestrais, dos 3 primeiros trimestres, já que a reunião que registaria a ponderação do 4º trimestre
(que se realizaria em janeiro/2018) já não se consomou.
Passamos agora a uma avaliação dos OBJETIVOS SIADAP PARA 2016 PARA O
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL. Tomamos como referência o ponto de
situação do relatório anterior (para 2017) que teve como premissas os objetivos definidos e as
questões que, sobre eles, foram colocadas.
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1. DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS (contribuição para o OEP 1 e OEP 5)
Avaliação – dado que não ocorreu qualquer clarificação e não se evoluiu com o processo de
desmaterialização não há como avaliar este objetivo. Mantém-se a total pertinência de
desmaterialização de vários processos, especialmente dos que dizem respeito ao urbanismo

2. BAIXA DE ABSENTISMO (contribuição para o OEP 3)
Avaliação – Este indicador não foi alcançado e tem vindo a piorar nos últimos anos. Em 2015 =
3.45; 2016 = 3.85 e 2017 = 4.33.

3. RECLAMAÇÕES (contribuição para o OEP 4)
Avaliação – Este objetivo fica evidenciado pelos números.
2016: 139 ocorrências e destas 33 (24%) foram respondidas fora de prazo e 8 (6%) não foram
respondidas
Houve 8 RECLAMAÇÕES e todas foram respondidas dentro do prazo.
2017: 91 ocorrências e destas 17 (19%) foram respondidas fora de prazo e 4 (4%) não foram
respondidas
Houve 5 RECLAMAÇÕES e todas foram respondidas dentro do prazo
Deve sublinhar-se que das 8 reclamações de 2016, 6 foram apresentadas no GAM e em 2017 não
foi apresentada nenhuma neste serviço.

4. CONTABILIDADE DE CUSTOS (contribuição para o OEP 2)
Avaliação – Mantem-se a evolução positiva de utilização da aplicação da Contabilidade de Custos
5. FORMAÇÃO (contribuição para o OEP 3)
Avaliação – Os valores registados no final de 2017 apontam para uma realidade muito próxima do
que aconteceu em 2016 ainda que ligeiramente melhor. Deve continuar-se numa aposta de
melhoria do investimento em formação e que seja transversal e incida nos escalões operacionais.

6. MELHORIA NO ATENDIMENTO (contribuição para o OEP4)
Avaliação – Este objetivo foi alcançado e demonstrado pelos resultados do inquérito de satisfação
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aos munícipes realizado em 2017 onde ficou evidente a melhoria em relação aos resultados de
2016. Por outro lado, em 2016 foram registadas 6 reclamações no GAM e em 2017 este serviço
não teve nenhuma com registo no livro respetivo.
7. CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE RESPOSTA (contribuição para o OEP 8)
Avaliação – Todos os indicadores relativos a prazos de resposta sobre requerimentos pioraram a
partir de agosto/setembro tendo em conta o contexto de campanha/eleições. Deve recuperar-se o
nível de resposta em tempo útil que apenas não era cumprido excecionalmente.

8. EFICÁCIA NOS SERVIÇOS EXTERNOS (contribuição para o OEP 6)
Avaliação – Em relação ao cumprimento dos planos de atividade de cada serviço, parece terem
sido globalmente cumpridos mas cada divisão dará conta do respetivo desempenho, a avaliar na
reunião de revisão pela gestão do SGQ.
9. OBJETIVOS ECONÓMICO-FINANCEIROS (contribuição para o OEP2 e OEP 6)
Avaliação – Sobre o Plano de Saneamento Financeiro foi feito um relatório de avaliação dos 4
anos 2012-2016 que se dá aqui por reproduzido onde se destaca o enorme contributo dos
funcionários para os resultados obtidos.

10.

OBJETIVOS SOBRE RECURSOS HUMANOS (contribuição para o OEP 3)

Avaliação – Em 2017 manteve-se a redução da componente de recursos humanos monitorizada
pelo PSF sem que, tal como aí consta, se tenham recrutado RH na proporção de 1 por cada 3
saídas. Regista-se, mais uma vez um saldo negativo de efetivos com a diminuição de 1 RH.

11.

EVENTOS (contribuição para o OEP 7)

Avaliação – Neste objetivo, estavam previstos 490 eventos e foram concretizados 376 mais 20
extra-plano. A grande diferença na relação previstos/executados diz respeito aos eventos que
estavam previstos no auditório, que foi encerrado no dia 1 de junho.
12.

CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE (contribuição para o OEP 4)

Avaliação – Em 2017 foi ajustado todo o processo à NORMA ISO2015. Para além da
monitorização dos indicadores, foi alcançada a renovação da certificação da Qualidade.
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13.
ELABORAÇÃO E CUMPRIMENTO DOS PLANOS ANUAIS (contribuição para todos os
OEP)
Avaliação – Este objetivo traduz alguma sobreposição com o objetivo 8 e dá-se por escrito o que
aí de considerou nesta matéria.
14.

CONCRETIZAÇÃO DO PDM (contribuição para o OEP 9)

Avaliação – Em 2017 foi aberto o procedimento para realização da cartografia necessária à
atualização do PDM e conclusão do PU.
15.

PLANO ESCOLAR (contribuição para o OEP 10)

Avaliação – O ano escolar teve um início marcado pelas dificuldades relativas ao ajustamento das
instalações do PIAGET como instalações provisórias para as escolas Nº3 e Nº5 e Secundária.
Apesar das dificuldades tudo correu com normalidade bem como o ajustamento relativo aos
transportes e refeições.
Em conclusão, considero que o desempenho do DCG, correspondeu aos objetivos definidos pela
Câmara, e alcançou resultados cujo mérito se deve aos funcionários municipais que sempre
consideram o seu dever como uma missão de bem servir os munícipes.

2.1 Equipa do Sistema de Gestão da Qualidade - Recursos Humanos Afetos
Em 2017 os recursos humanos afetos ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) mantiveram-se:
• Gestor da Qualidade
• Dois técnicos superiores
2.1.1 Estrutura do Suporte Documental do SGQ
2.1.1.1 Processos
A rede de processos do SGQ manteve-se com 22 processos, alterando apenas os responsáveis dos
seguintes processos:
• PO.02 – Cultura – Fátima Fontoura
• PO.03 – Educação – Bernardete Baltazar
• PO.08 – Obras Municipais – Rui Fernandes
• PO.11 – Atendimento Interno/externo – Nuno Pires/Céu Inácio
• PS.01 – Sistemas de Informação Geográfica – Paulo Magalhães
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Os novos responsáveis foram aprovados em reunião de revisão pela gestão realizada no dia
22/02/2017
2.1.1.2 Procedimentos/Instruções de Trabalho
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 2015, 2016 e 2017.

Anos
Processos

2015

2016

2017

Processos de Gestão

18

19

20

Processos Operacionais

99

99

98

Processos de Suporte

42

42

38

159

160

156

Total

2.1.1.3 Impressos
Na tabela e gráfico que se seguem evidencia-se a evolução do n.º de impressos nos anos 2015, 2016
e 2017.
Anos
Processos

2015

Processos de Gestão
Processos Operacionais
Processos de Suporte
Total
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2016

2017

26

31

37

271

261

255

64

67

69

361

359

361
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2.1.1.4 Indicadores
O SGQ pressupõe aperfeiçoamento e melhoria contínua. Desta forma, em 2017 foram revistos os
indicadores dos processos, nomeadamente, aqueles que foram alvo de observações no decurso de
auditorias (internas e externas) ao SGQ.
Os indicadores do SGQ estão estruturados por objetivos e metas. Assim sendo, a tabela que se
segue faz o resumo do n.º de objetivos/indicadores e a comparação entre os anos 2015 e 2016 dos 3
grandes grupos de processos.

Anos
Processos

2015
n.º objetivos

2016

n.º indicadores

n.º objetivos

2017
n.º

indicadores

n.º objetivos

n.º
indicadores

Processos de Gestão

11

11

12

12

10

10

Processos Operacionais

37

38

41

42

43

39

Processos de Suporte

15

23

14

21

14

21

63

72

67

75

67

70

Total

Além dos indicadores referenciados acima, existem alguns indicadores informativos:

Processos

n.º indicadores informativos

PO.01_Desporto

2

PO.02 - Cultura
Cultura

3

Museu

4

Turismo

2

Biblioteca

5

PO.11 – Atendimento Externo e Interno

7
Total
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2.1.2 Auditorias
No ano de 2017 não foi cumprido o programa de auditorias, aprovado na reunião de revisão pela
gestão realizada a 22/02/2017, pelo facto de, apenas se ter decidido em maio que a câmara iria
realizar a transição para a norma ISO 9001:2015 ainda em 2017., desta forma foi realizada1
auditoria interna e 1 auditoria externa de acompanhamento com transição para a norma ISO
9001:2015. Na tabela seguinte apresenta-se um resumo das mesmas.

Descrição

Interna

Externa

21,22,23/11/2017

02,05/12/2016

Duração

3 dias

2 dias

Tipo

Interna

Auditoria de Acompanhamento

Data

Gestão autárquica:
PG.01 – Gestão
PG.02 – Monitorização da Qualidade
PO.06 – Ambiente
PO.02 – Cultura e Turismo

Âmbito da Auditoria

PO.10 – Taxas/licenças e metrologia
PO.11 – Atendimento Externo e Interno
PS.01 – Sistemas de Informação Geográfica
PS.02 – Recursos Humanos e Formação
Todos os processos do SGQ

Não-conformidades (NC)
Oportunidades de melhoria
(OBS/OM)

PS.05 – Informática
9

2

28

14

Na tabela e gráfico abaixo faz-se a comparação das NC e OM registadas nas auditorias internas e
externas nos anos 2015, 2016 e 2017
Auditorias Internas
2015

2016

Auditoria externa

2017

2015

2016

Total
2017

2015

2016

2017

NC

5

6

9

2

5

2

7

11

11

OM

21

24

28

19

11

14

40

35

42
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2.1.3 Registo de Não Conformidades – Pedidos de Ações Corretivas, Correção e Preventivas
As não conformidades além de terem sido levantadas no decurso de auditorias 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 2015, 2016 e 2017.

2015
1.º T

2.º T

2016

3.º T

4.ºT

1.º T 2.º T

2017

3.º T

4.ºT

Total

1.º T 2.º T 3.º T 4.ºT 2015 2016

2017

Auditorias Internas

0

0

0

5

0

3

0

3

0

0

0

9

5

6

9

Auditorias Externas

0

0

0

2

0

0

0

5

0

0

0

2

2

5

2

Serviços Municipais

2

0

1

8

1

1

0

2

0

0

0

0

11

4

0

Relatórios

0

0

0

5

5

17

0

1

5

19

0

1

5

23

25

Total

2

0

1

20

6

21

0

11

5

19

0

12

23

38

36
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2.1.4 Inquéritos de Satisfação
Em maio 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.
2.1.4.1 Resultados dos inquéritos de satisfação aos colaboradores
No ano 2017 o inquérito de satisfação aos colaboradores manteve-se igual alterando-se apenas o
último grupo, este ano avaliando-se os serviços de aprovisionamento.
Os resultados foram divulgados na área reservada da qualidade.
Os resultados obtidos encontram-se nas tabelas seguintes.
Percentagens positivas de respostas quanto à satisfação dos colaboradores na CMM
Anos
Característica

2015

Satisfação com a situação profissional
Satisfação com as condições de trabalho
Satisfação na relação com os superiores hierárquicos

66,1%
69,6%
Em 2015 não foi

2016

2017

64,6%

56,0%

74,3%

69,7%

80,2%

76,0%

71,6%

67,23%

medida

67,9%

Nível de Satisfação referente ao apoio prestado pelos Serviços de Aprovisionamento
Perguntas
1. Simpatia e cordialidade no atendimento
2.Já teve a necessidade de apresentar alguma
reclamação (ainda que verbalmente)
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% Respostas Positivas

% Respostas Negativas

S/R

72%

11%

17%

SIM

NÃO

S/R

27%

48%

25%
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% Respostas Positivas

% Respostas Negativas

S/R

2.1 Como avalia a rapidez e eficácia da resposta

26%

8%

66%

3.Alguma vez questionou o atraso na
disponibilização dos bens requisitados?

SIM
27%

NÃO
51%

S/R
22%

Se respondeu SIM à questão anterior

Se respondeu SIM à questão anterior
3.1Qual a explicação que lhe deram os serviços para o atraso:

Atraso na consulta ao mercado/elaboração de
procedimento
Despesa não autorizada
Outra

4.Qual o grau de satisfação quanto ao prazo de
fornecimento do bem/serviço requisitado
5. Na globalidade, como avalia a qualidade deste
serviço?

6%

Falta do cabimento orçamental

4%

4%
5%

Atraso na autorização da despesa
Sem resposta

4%
77%

% Respostas Positivas

% Respostas Negativas

S/R

62%

14%

24%

61%

13%

26%

2.1.4.2 Resultados dos inquéritos de satisfação aos munícipes
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.
Os resultados foram divulgados na newsletter, portal do município e facebook

Comparação geral das percentagens positivas de respostas quanto à importância e satisfação no atendimento ao
munícipe nos anos 2015/2016 e 2017
Anos
2015

2016

2017

Importância

97,2%

89,1%

94,2%

Satisfação

92,8%

90,2%

97,0%
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2.1.5 Reuniões de Revisão pela Gestão
Durante o ano de 2017 ocorreram 3 reuniões de revisão pela gestão:
Reuniões de revisão pela gestão ocorridas em 2017
DATAS

Norma de referência

Justificação

22/02/2017

Realizada pela norma ISO 9001:2008

Realizada à semelhança dos anos anteriores cumprindo a
obrigatoriedade de uma reunião anual
Foi realizada uma vez que o município decidiu avançar para a

10/10/2017

Realizada pela norma ISO 9001:2015

transição para a norma ISO 9001:2015, realizando-se a respetiva
reunião cumprindo os itens do novo referencial
Foi realizada uma nova reunião porque houve mudança de

20/11/2017

executivo. Nesta foi revista a ata da reunião de outubro e

Realizada pela norma ISO 9001:2015

alterações de visão, missão, valores, objetivos e política da
qualidade bem como a análise de contexto.

2.1.6 Riscos/ oportunidades e partes interessadas
Necessidades e Expetativas das partes interessadas
Em 22/06/2017 foram identificadas as partes interessadas de cada processo, as suas necessidades e
expectativas e elaborada a respetiva matriz.
Em 2018 admitem-se alterações a esta matriz nomeadamente no que diz respeito à graduação da
interação dessas mesmas partes interessadas com o SGQ. Será a partir desta graduação que irá ser
aplicada a deliberação, que consta da ata de revisão pela gestão de 10/10/2017, em que se avaliará
as suas necessidades através de inquérito de satisfação.
Riscos e oportunidades
Da análise do contexto da organização surgiu a identificação e avaliação de uma série de riscoschave para os quais consideramos fulcral a definição e monitorização de ações de tratamento. Foi
elaborado um Mapa de Tratamento de Riscos e Oportunidades.
Na tabela que se segue apresenta-se um resumo do n.º de riscos/oportunidades por processo.
N.º Riscos
Elevado

Médio

Baixo

T0TAL

N.º oportunidades

N .º Ações

PG.01 - Gestão

3

5

0

8

3

11

PG.02 - Monitorização da Qualidade

0

1

1

2

1

3

PO.01 - Desporto

3

3

0

6

0

7

PO.02 - Cultura

7

3

3

13

2

16

PO.03 - Educação

0

1

2

3

0

4

PO.04 - Ação Social

0

2

0

2

0

3

PO.05 - Proteção Civil e Florestas

0

2

0

2

0

2

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 43 de 270

PO.06 - Ambiente

0

5

0

5

2

9

PO.07 - Urbanismo

0

2

3

5

0

8

PO.08 - Obras Municipais

0

2

1

3

1

5

PO.09 - Água e Saneamento

3

2

1

6

1

9

PO.10 - Taxas e Licenças e Metrologia

2

2

0

4

0

6

PO.11 - Atendimento Externo e Interno

0

2

0

2

0

3

PO.12 - Saúde Pública e Salubridade

0

3

0

3

0

5

PS.01 - SIG

1

2

0

3

1

5

PS.02 - Recursos Humanos e Formação

1

3

3

7

1

12

PS.03 - Aprovisionamento

4

2

1

7

0

7

PS.04 - Património

4

0

0

4

0

6

PS.05 - Informática

1

1

0

2

1

4

PS.06 - Assessoria Jurídica

0

1

3

4

1

5

PS.07 - Arquivo Municipal

0

0

1

1

1

4

PS.08 - Contabilidade e Tesouraria

0

1

2

3

0

4

29

45

21

95

15

138

TOTAL

Os riscos definidos em 2017 serão revistos e introduzidos novos riscos que se considerem ajustados
à realidade municipal.

3. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇEIRA - DAF
No que concerne ao Relatório de Atividades da DAF referente ao ano de 2017, torna-se necessário
referenciar previamente as duas últimas alterações efetuadas à Estrutura Orgânica Municipal,
começando por referir que em janeiro de 2016, foi operada a reorganização da estrutura orgânica
com uma unidade orgânica nuclear (Departamento de Coordenação Geral), quatro unidades
orgânicas flexíveis de direção intermédia de 2.º grau (Divisão Administrativa e Financeira, Divisão
de Serviços Operativos, Divisão de Fomento Territorial e Divisão de Educação, Assuntos Sociais e
Culturais) e dez unidades orgânicas flexíveis de direção intermédia de 3.º grau, que apenas foram
providas em outubro desse ano, sendo de referir que na dependência da DAF encontravam-se a
Unidade Orgânica de 3.º Grau Administrativa e de Recursos Humanos (UOARH) e a Unidade
Orgânica de 3.º Grau de Recursos Financeiros (UORF). Contudo, no decorrer do ato eleitoral
ocorrido em outubro de 2017, verificou-se uma mudança no Executivo Municipal, o qual iniciou
uma nova reorganização dos serviços, com a aprovação do número máximo de seis unidades
orgânicas flexíveis de direção intermédia de 2.º grau, eliminando, por conseguinte, o único
departamento existente e os dez cargos de direção intermédia de 3.º grau. No presente relatório
apenas se identifica o serviço mais relevante que o Chefe da DAF assegurou e coordenou
diretamente, bem como o serviço mais relevante assegurado pelo Chefe da UOARH que
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superintendeu a Subunidade Orgânica de Recursos Humanos e a Subunidade Orgânica de
Administração Geral e Arquivo, e o serviço mais relevante assegurado pela Chefe da UOARH que
superintendeu a Contabilidade e Tesouraria, a Subunidade Orgânica de Controlo Tributário e a
Subunidade Orgânica de Património, identificando-se com reporte ao ano de 2017 o seguinte
organograma da DAF:

A DAF, incluindo o pessoal dirigente, teve ao serviço durante o ano transato 43 colaboradores
(14,63% do total dos 294 trabalhadores da autarquia) e a sua estrutura é caraterizada pelo reduzido
número de técnicos superiores (5), face à exponencial quantidade de trabalhadores da carreira
administrativa (26), o que tem causado alguns constrangimentos em face da complexidade e
diversidade das competências adstritas a esta unidade orgânica flexível, acrescentando-se ainda os
trabalhadores do grupo de pessoal Assistente Operacional (9).
Definição da Missão, Visão e Objetivos Estratégicos da DAF
A Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, adaptada aos serviços da Administração Autárquica pelo
Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro, estabelece o sistema integrado de gestão e
avaliação do desempenho na administração pública - SIADAP, o qual visa contribuir para a
promoção da melhoria contínua do desempenho e qualidade do serviço, bem como para a coerência
e harmonia na prestação dos serviços. Nos termos do art.º 4.º do supra citado Decreto
Regulamentar, o SIADAP articula-se com o sistema de planeamento das respetivas entidades,
constituindo-se como um instrumento de avaliação relativamente ao cumprimento dos objetivos
estratégicos plurianuais, dos objetivos anuais e planos de atividades. Nesta conformidade,
identifica-se a Missão, a Visão e os Objetivos Operacionais e Estratégicos:
 Missão:
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• Promover a eficiência, a qualidade e a modernização dos serviços, visando uma gestão eficaz
dos recursos humanos e financeiros.
 Visão:
• Realizar um serviço público de qualidade, eficaz e eficiente, orientando por critérios de
exigência, rigor, integridade e transparência.
 Objetivos Operacionais - OP:
• OP 1 - Reforço da transparência e do rigor na prestação da informação contabilística,
patrimonial e de recursos humanos;
• OP 2 - Aumentar o nível da informatização dos dados, disponibilizando uma informação
célere e fidedigna ao nível interno, bem como para consulta do público em geral;
• OP 3 - Melhorar a qualidade dos procedimentos internos de execução orçamental e
acompanhamento das medidas do PSF, bem como dos procedimentos de gestão patrimonial e
de recursos humanos.
 Objetivos Estratégicos - OE:
• OE 1 - Contribuir para o saneamento financeiro do Município;
• OE 2 - Assegurar a melhoria contínua dos serviços prestados;
• OE 3 - Otimizar os recursos humanos e materiais existentes;
• OE 4 - Promover uma cultura de cooperação entre os serviços internos/externos.
A escolha dos objetivos estratégicos supra referidos tem garantido uma prestação eficiente e eficaz
de coordenação e intervenção célere na resposta dos serviços da DAF, destacando-se uma atuação
com transparência, fiabilidade e legalidade, com adequação a um modelo estrutural de
funcionamento estratégico que tem possibilitado a criação de valor na unidade orgânica e na própria
Câmara Municipal. É também de destacar que para fazer face de forma eficiente às solicitações e
exigências que são impostas, tem sido dada continuidade no incentivo da formação contínua dos
recursos humanos adstritos, o que tem contribuído para o desenvolvimento humano, a qualificação
do serviço público prestado e o desenvolvimento de competências.
Vetores Estratégicos da DAF
 Contribuir para o saneamento financeiro da autarquia e proceder a uma otimização dos
recursos humanos e materiais: A transparência, qualidade e informação dos Documentos
Previsionais e de Prestação de Contas, constituem os objetivos centrais da DAGFM, assumindo-se
como requisitos fundamentais para a aprovação dos órgãos executivo/deliberativo e certificação das
respetivas entidades fiscalizadoras externas.
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 Assegurar uma contínua melhoria dos serviços prestados e promover a cooperação entre
serviços internos/externos: O objetivo fulcral da atividade pública é a prestação de serviços à
sociedade em prol do bem-estar comum, tornando-se fundamental essa cooperação, em que os
indicadores de desempenho se revelam na preocupação constante de fazer certo o que é certo à
primeira vez.
No exercício de funções de Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, o signatário até 23 de
outubro de 2017 (data de início de funções do novo Executivo Municipal) superintendeu na sua
plenitude a programação, organização, coordenação e direção integrada dos respetivos serviços,
nomeadamente na área financeira, administrativa, jurídica, recursos humanos, atendimento, arquivo,
contabilidade e tesouraria, patrimonial, controlo tributário e arquivo, designadamente:
 Supervisionou o fecho anual e a elaboração, organização e publicidade dos documentos de
Prestação de Contas;
 Coordenou toda a atividade financeira, designadamente no acompanhamento da execução das
Opções do Plano e restantes documentos contabilísticos previsionais;
 Coordenou a inventariação dos bens patrimoniais da Autarquia,
 Superintendeu as atividades enquadráveis na gestão de recursos humanos;
 Secretariou as reuniões da Câmara Municipal, promovendo a divulgação das respetivas
deliberações;
 Coordenou o apoio técnico-administrativo à Assembleia Municipal, procedendo a uma correta
articulação com os restantes serviços municipais;
Por Despacho exarado a 24 de outubro de 2013 pelo então Presidente da Câmara o signatário tem
desde essa data exercido as funções de Notário Privativo do Município (cfr. art.º 3.º, n.º 1, alínea b)
do Código do Notariado) tendo celebrado duas escrituras de compra e venda e uma de reversão do
direito de superfície. Também por Despacho exarado a 24 de outubro de 2013 tem exercido as
funções de Juiz Auxiliar nos Processos de Execução Fiscal (cfr. art.º 7.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei
n.º 433/99, de 26 de outubro, que aprovou o Código de Procedimento e de Processo Tributário). A
este propósito importa referir que desde novembro de 2015 encontra-se suspenso o pagamento dos
suplementos remuneratórios dos emolumentos notariais e da participação de 75% na taxa de justiça
cobrada nos processos de execução fiscal.
Com a tomada de posse do novo e atual Executivo Municipal em permanência, foi adotada pelo
Vereador com as atribuições em que se inserem os domínios de atuação da DAF uma nova opção
gestionária, sendo de salientar que desde 23 de outubro de 2017 não tive qualquer participação na
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elaboração da Ordem do Dia das Reuniões de Câmara, nem na apreciação de qualquer assunto que
tivesse sido submetido à deliberação da Câmara Municipal ou à consideração superior do Executivo
em permanência, excetuando-se os assuntos elaborados pelo signatário ou nos quais tenha exarado
parecer, declinando, por conseguinte, qualquer eventual responsabilidade que venha a ser apurada
pela prática ou omissão de atos administrativos que possam estar em causa.
Em conclusão, é de destacar que o signatário nas funções que tem vindo a exercer de Chefe de
Divisão desde março de 2005, tem procurado adotar critérios de rigor e transparência tendo como
escopo a prossecução de um serviço público de excelência, procurando liderar equipas de trabalho
que diariamente desempenhem as suas funções em prol do Município de Mirandela.
3.1 - Unidade Orgânica Administrativa e de Recursos Humanos
A Unidade Orgânica Administrativa e de Recursos Humanos foi coordenada 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 do 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.
3.1.1 - Subunidade Orgânica de Recursos Humanos
Durante o ano de 2017, 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;
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- Processamento mensal de remunerações, suplementos e outros abonos;
- Deu-se início ao processo de descongelamento de alterações do posicionamento remuneratório
obrigatório, a produzir os seus efeitos a 1 de janeiro de 2018.
- Cumprimento pontual e integral, dos deveres de informação, dentro dos prazos legais, à Direção
Geral das Autarquias Locais (DGAL), por suporte eletrónico SIIAL (Sistema Integrado de
Informação da Administração Local), nomeadamente, Despesas com pessoal e Pessoal ao Serviço;
Ex.: Mapa SIIAL - Pessoal ao Serviço - Saldo Inicial (2017)
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
Total afecto à
quais afectos à
área da
área da
educação
educação

Nomeação
CTFP tempo
indeterminado

35

63

5

170

7

1

4

Total

0

0

12

273

CTFP a termo
resolutivo certo

0

0

CTFP a termo
resolutivo incerto

0

0

4

0

19

3

0

3

12

295

15

Comissão de serviço

Outras situações

Total

0

15

35

63

5

170

7

0

1

0

4

7

0

N.º de Trabalhadores (a 31 de dezembro)
350
302

295

300

294

250
200
150

173

169

168

129

126

126

2015

2016

2017

100
50
0
Masculino

Feminino

TOTAL

Durante o ano de 2017 houve cinco Cessações de Relação Jurídica de Emprego Público, duas por
aposentação, uma por mobilidade e duas por exoneração, tendo-se verificando quatro novas
entradas, um Técnico Superior que regressou ao lugar de origem e três nomeações para os gabinetes
de apoio ao Executivo Municipal.
N.º de Cessações em 2017
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3
2

2

2

2
1

1
1
0

0

0

Aposentações

0

Mobilidade

Técnicos Superiores

Assistentes Técnicos

0

Exoneração
Assistentes Operacionais

- No ano de 2017 houve um ligeiro aumento nos custos com o pessoal de 62.609,44 €, derivado
essencialmente do fim dos cortes salariais anteriormente implementados.
Custos com o Pessoal
5.950.000,00

5.916.185,32

5.900.000,00
5.850.000,00
5.800.000,00
5.750.000,00

5.701.240,14

5.700.000,00
5.638.630,70

5.650.000,00
5.600.000,00
5.550.000,00
5.500.000,00
5.450.000,00
2015

2016

2017

- Registo e tratamento dos dados de Assiduidade dos trabalhadores dos Município;
Nº de dias de ausência
5.000

4.616

4.500
4.000

4.211
3.836

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2015

2016

2017

Nº de ausências em 2017

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 50 de 270

1.250

1.229

1.200

1.177

1.164

1.150
1.100
1.046

1.050
1.000
950
1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

Tipos de ausência em 2017
4.000
3.345

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
558
500
18

141

265

211

Parentalidade

Outras

78

0
Acidente em
Serviço

Atividade Sindical

Assistência a
Familiares

Doença

Falecimento de
Familiar

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 considerável variedade de dados quantitativos e qualitativos sobre os
recursos humanos e financeiros.
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Quadro 1 (de 35) do Balanço Social:
Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género
(31/12/2017)
Dirigente
Superior

Comissão de
Serviço

CTFP por tempo
indeterminado

CTFP a termo
resolutivo certo

CTFP a termo
resolutivo incerto

Outra

Total

Dirigente
Intermédio

Carreiras Gerais
Técnico Superior

Carreiras Gerais
Assistente
Operacional

Carreiras Gerais
Assistente Técnico

Bombeiros

Polícia
Municipal

Informática

Total

Outros

H:

0

H:

10

H:

0

H:

0

H:

0

H:

0

H:

0

H:

0

H:

1

H:

M:

0

M:

5

M:

0

M:

0

M:

0

M:

0

M:

0

M:

0

M:

2

M:

11
7

T:

0

T:

15

T:

0

T:

0

T:

0

T:

0

T:

0

T:

0

T:

3

T:

18

H:

0

H:

0

H:

16

H:

20

H:

115

H:

0

H:

0

H:

0

H:

3

H:

154

M:

0

M:

0

M:

24

M:

40

M:

53

M:

0

M:

1

M:

0

M:

1

M:

119

T:

0

T:

0

T:

40

T:

60

T:

168

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:

16

H:

20

H:

115

H:

0

H:

0

H:

0

H:

7

H:

168

M:

0

M:

5

M:

24

M:

40

M:

53

M:

0

M:

1

M:

0

M:

3

M:

T:

0

T:

15

T:

40

T:

60

T:

168

T:

0

T:

1

T:

0

T:

10

T:

126
294

Distribuição de Trabalhadores por Carreira Profissional
180

168

160
140
115

120
100
80
60

60
40

40
20

10

15

16

24

53

40
20
7

5

4

11

0
Dirigentes
Intermédios

Técnicos
Superiores
Masculino

Assistentes
Técnicos
Feminino

Assistentes
Operacionais

Outros

TOTAL

- Foi assegurado todo o processo relativo ao Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho
(SIADAP) que deu origem às alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório e mudanças
de nível ou escalão.
- Foram enviados através da plataforma à Caixa Geral de Aposentações e posteriormente enviados
os documentos necessários para análise, quatro processos de aposentação, dos quais, dois por
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incapacidade, um por aposentação antecipada – carreira longa e um processo de aposentação
voluntária não antecipada, solicitados pelos trabalhador desta Câmara Municipal;
N.º de Processos de Aposentação
6
5

5

4

4
3

3
2

2
1

4

1

1
0

0

0

2015

2016
Masculino

Feminino

2017
TOTAL

- Instrução dos processos de Acidentes/Incidentes em Serviço, sendo que durante o ano de 2017
foram instruídos 2 processos de acidentes e 6 de incidentes;
N.º de Acidentes em Serviço

12

11

10
8
6

6
5

5

4

3
2

2

2

2
0

0
2015

2016
Masculino

Feminino

2017
TOTAL

- 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;

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 53 de 270

- 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;
- Elaboração do Mapa de Despesas com o Pessoal por Classificação Económica a incluir no
Orçamento 2018.
- 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;
- Foi efetuado todo o trabalho referente a vários projetos que a Câmara Municipal em parceria com
o Instituto de Emprego e Formação Profissional levou a cabo, a fim de colocar desempregados na
vida ativa, conforme identificado no gráfico seguinte:

Candidaturas Efetuadas
3,5
3

3

3

3

3

3
2,5
2

2

2

2

2
1,5
1

1

1

1

1

1

1

1
0,5
0

0

0

0

0

0
Abertura de
candidaturas
CEI+

Abertura de
candidaturas
CEI

Abertura de Encerramento
Candidaturas
CEI+
CEI Deficientes
2015
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N.º de Trabalhadores em Programas Ocupacionais 2017
70
59

60

54

50
36

40
30

30

23

23

20
10
1

0

0
CEI+

CEI

CEI + Deficiente

janeiro

TOTAL

dezembro

Custos com Programas Ocupacionais
200.000,00 €

188.655,34 €

180.000,00 €
160.000,00 €

144.750,43 €

140.000,00 €
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €

43.224,94 €

40.000,00 €
20.000,00 €

679,97 €

0,00 €
CEI+

CEI

CEI + Deficiente

TOTAL

- No âmbito das formações Plano CMM e Extra Plano em 2017 foram abrangidos 65 trabalhadores,
os quais participaram nas seguintes ações:
Plano de Formação da CMM:
• A gestão de recursos humanos -2017 alterações legislativas, 7 horas;
• A tramitação do procedimento concursal de pessoal na administração pública, 14 horas;
• RJUE: Questões práticas e soluções compatibilizadas com o CPA, 14 horas;
• As melhores práticas de gestão e avaliação de formação, 7 horas;
• Processamento de Vencimentos e Ajudas de Custo, 21 horas;
• Financiamento, organização e montagem de candidaturas a fundos comunitários, 21 horas;
• CCP-Correta elaboração das peças procedimentais ao projeto de alteração, 7 horas;
• Transição normativa de acordo com o referencial NP EN ISO 9001:2015, 8 horas;
• Avaliação de espaços de jogo e recreio e equipamento desportivo, 20 horas
• Sistema normalização contabilística na administração pública, 14 horas;
• Seminário nova legislação no setor das instalações elétricas, 7 horas;
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Extra Plano:
• A documentação gráfica em arqueologia IV edição, 40 horas;
• Sessão de esclarecimento de projetos cofinanciados pelo SEUR, 4 horas;
• Metrologia e calibração, 14 horas;
• Seminário reabilitação urbana e os instrumentos de financiamentos, 7 horas;
• 11.º Seminário sobre águas subterrâneas, 14 horas;
• Reabilitação estrutural do edificado, 21 horas;
• Reunião de aperfeiçoamento profissional, 7 horas;
• Seminário turismo e património cultural, 14 horas;
• Lei orçamento de estado de 2017, 7 horas;
• Ação de apoio técnico ao reporte de informação das entidades gestoras, 7 horas;
• Seminário Norte On Bike, 7 horas;
• Metrologia aplicada e qualidade, 35 horas;
• Workshop manutenção de espaços públicos em zonas urbanas,2 horas;
• Métodos e processos de fiscalização sucessiva eficiente no âmbito do RJACSR, 7 horas;
• A aposentação pela CGA, 12 horas;
• Seminário de capacidade de interlocutores no âmbito RJACSR, 7 horas;
• XV Encontro de literatura infantojuvenil, 14 horas;
• Workshop plano de ação municipal proteção de dados, 4 horas;
• Seminário o futuro de mobilidade urbana, 7 horas;
• Código dos contratos públicos-revisto, 14 horas;
• Fundamentos gerais da segurança e saúde no trabalho, 25 horas;
• Seminário bienal de património cultural, 21 horas;
• Workshop vespa das galhas do castanheiro, 7 horas;
• Roadshow de apresentação das alterações ao código dos contratos públicos, 4 horas;
• Sessão de esclarecimento e lançamento IFRRU 2020, 4 horas;
• SNC-AP, 14 horas
Ao longo do ano de 2017, a Câmara Municipal de Mirandela acolheu ainda 24 estágios curriculares
(num total de 5889 horas), resultado de seis protocolos de cooperação assinados com instituições,
nomeadamente, IPB/ESCAT, Agrupamento de Escolas de Mirandela, IEFP, Consultua, UBI e
UTAD, que contemplaram as mais diversas áreas: Viagens e transportes, línguas e Relações
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empresariais, gestão de administração pública, sistemas informáticos, turismo, eletricidade, ação
social e animação turística;
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;
3.1.2 - Subunidade Orgânica de Administração Geral e Arquivo
A Subunidade Orgânica de Administração Geral e Arquivo e o Setor de Apoio aos Órgãos
Municipais, chefiada por uma Coordenadora Técnica, contou em termos de recursos humanos com
três assistentes técnicos e quatro assistentes operacionais e uma técnica superior.
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 documentação deu entrada
e saída na autarquia pela aplicação informática de Atendimento que opera no SIGMA (Sistema
Integrado de Gestão Municipal em Ambiente Windows).
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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.
No final do dia de expediente toda a correspondência é enviada nas respetivas pastas para despacho
do Executivo e do Departamento e diversas Divisões Subunidades Orgânicas de Terceiro Grau,
Subunidades Orgânicas ou diretamente para os trabalhadores, com o máximo de 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 trabalhadores ou seus descendentes, faturas, recibos, entre outros. Tendo em vista a
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 Área Funcional de Recursos Financeiros,
Contabilidade e Tesouraria e Área Funcional de Recursos Físicos Aprovisionamento.
Toda a correspondência expedida é devidamente registada na aplicação dos CTT.
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Registou-se informaticamente toda a documentação recebida através dos CTT, dos munícipes ou
pelos funcionários.
Durante o ano de 2017 o total de correspondência recebida e expedida foi de 17.546. O total de emails recibos e tratados foram 10 700.
N.º de Atendimentos
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Esta Subunidade Orgânica apoiou em toda a logística inerente ao processo Eleitoral das Autárquicas
2017.
3.1.2.1 - Setor de Apoio aos Órgão Municipais
O Setor de Apoio aos Órgãos Municipais contou com a colaboração de uma Coordenadora Técnica
e uma Assistente Técnica.
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.
Desempenhou todas as atividades inerentes aos Órgãos Autárquicos, “Câmara Municipal e
Assembleia Municipal”.
Colaborou no processo eleitoral realizado a 01 de outubro de 2017, designadamente Eleições
Autárquicas.
Colaborou e organizou todo o processo inerente à Tomada de Posse dos Órgãos Autárquicos de 21
de outubro de 2017.
Tomada de Posse dos Órgãos Autárquicos de 21 de outubro de 2017

O Órgão Executivo reuniu 26 vezes, tendo resultado em 161 deliberações tomadas.
O Setor de Apoio aos Órgãos Municipais preparou toda a logística para a realização de uma
Reunião de Câmara efetuada na Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de
Mirandela, no dia 03 de abril, com o objetivo de todos os munícipes poderem participar e verificar o
trabalho exercido pelo Executivo Municipal.
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Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela

Relativamente ao Órgão Deliberativo, efetuou todo o expediente inerente ao seu funcionamento,
nomeadamente a elaboração das Atas, Convocatórias, Ordens do Dia, Editais para publicitar o dia
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 2017, a Assembleia Municipal reuniu em seis Sessões Ordinárias sendo uma para a
Tomada de Posse, tendo havido 52 deliberações às propostas apresentadas pelo Órgão Executivo e
Deliberativo.
Órgão Executivo
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Órgão Deliberativo

3.2 - Unidade Orgânica de Recursos Financeiros
A Unidade Orgânica de Recursos Financeiros, coordenada por uma dirigente intermédia 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

Nesta conformidade, para além da coordenação de toda a atividade dos serviços adstritos, foi
elaborada a Prestação de Contas relativa ao exercício económico de 2016, os relatórios semestrais
de acompanhamento do Plano de Saneamento Financeiro, as modificações orçamentais necessárias,
foi prestado apoio na elaboração do Orçamento Municipal para 2018. A responsável por esta
Unidade Orgânica secretariou as reuniões do Órgão Executivo nas ausências e impedimentos do
chefe da Divisão Administrativa e Financeira.
3.2.1 - Contabilidade e Tesouraria
Contabilidade
A Contabilidade é uma área importante no apoio à gestão financeira do Município de Mirandela,
tentando abranger todas as operações referentes ao processamento de despesa e à arrecadação da
receita, compreendendo um conjunto de tarefas e operações como meio de manter toda a
informação financeira atualizada, durante o ano 2017 exerceram funções duas Técnicas Superiores
e duas Assistentes Técnicas.
No ano de 2017 continuou-se a dar cumprimento às várias práticas introduzidas em anos anteriores
e de acordo com a legislação em vigor na Administração Local. Verificando sempre que qualquer
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despesa do Município anteceda o seu correto compromisso, só devem ser assumidos compromissos
até ao montante dos fundos disponíveis e desde que seja verificada a conformidade legal e a
regularidade financeira da despesa, procedeu-se durante o ano ao controlo e cálculo mensal dos
fundos disponíveis.
Comparativamente a anos anteriores pode verificar-se no mapa a seguir apresentado que o
Município de Mirandela manteve-se durante todo o ano sem Pagamentos em Atraso no ano 2017.
Evolução dos Pagamentos em Atraso 2017

A Contabilidade prestou a devida colaboração na preparação das Grandes Opções do Plano e
Orçamento e Documentos de Prestação de Contas, compilando todos os elementos necessários para
esse fim; procedeu à cabimentação orçamental e ao compromisso de verbas disponíveis em matéria
de realização de despesas assumidas pelo Executivo; efetuou o lançamento de autos de medição nas
contas correntes de empreiteiros; efetuou o controlo e/ou reconciliação de contas correntes por
classificação económica, funcional e patrimonial.
Durante o ano 2017 foram efetuados registos diários que estão reproduzidos em número de
documentos processados, no quadro a seguir apresentado:
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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 organizada e ordenada no
arquivo documental; manteve atualizadas as contas correntes de fornecedores; registou os de custos
fixos do Município, nomeadamente custos com energia, combustíveis, comunicações e gás;
processou e liquidou juros de empréstimos; conferiu a regularização dos fundos de maneio;
procedeu ao pagamento das operações não orçamentais às diversas entidades dentro dos prazos
estabelecidos por Lei; procedeu ao pagamento dos subsídios e apoios financeiros de acordo com as
deliberações do Executivo nas reuniões de Câmara; processou a liquidação e controlo das receitas
provenientes de outras entidades, designadamente os fundos transferidos do Orçamento de Estado,
impostos diretos (Imi, Iuc e Imt); enviou ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de
contas, devidamente aprovados, bem como os documentos previsionais a outras entidades de acordo
com os prazos legalmente estipulados; efetuou o processamento das senhas de presença dos
membros da Assembleia Municipal e do Executivo em regime de não permanência; procedeu ao
pagamento dos apoios sociais (água, luz, renda de casa, livros escolares e farmácias); 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 os mapas no sistema central de recolha e validação da informação financeira e não
financeira das autarquias (Siial - Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais) das
informações requeridas pela Direção Geral de Autarquias Locais.
Foram executadas as mais diversas tarefas e procedimentos que lhe foram solicitadas por
determinação superior, deliberação ou despacho e todas as funções inerentes ao serviço de
contabilidade e outras que se mostraram necessárias em articulação com os restantes serviços do
Município.
Tesouraria
A atividade deste serviço é rotineira não se tendo verificado nada de anormal neste período.
O serviço compreende designadamente:
• Conferência dos valores recebidos em todas as caixas existentes;
• Conferência dos valores registados no Resumo Diário de Tesouraria;
• Reconciliação dos saldos dos extratos bancários com os internos;
• Efetuar o pagamentos de todas as despesas devidamente autorizadas;
• Cobrança de receitas;
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Consideram-se assim os seguintes valores em Euros referentes a Pagamentos/Recebimentos:
Guias de Receita
Tipologia
Montante total de Guias de Receita Individuais e Coletivas

Total
20.508.113,28 €

Montante total de guias de Receita e Tesouraria
Total Geral de Recebimentos

1.256.140,58 €
21.764.253,86 €

Ordens de Pagamento
Tipologia
Ordens de Pagamento Orçamentais
Total Geral de Pagamentos

Total
20.506.638,58 €
20.506.638,58 €

Tipologia

Total

Ordens de Pagamento Não Orçamentais

1.187.264,35 €

Total Geral de Pagamentos

1.187.264,35 €

3.2.2 - Subunidade Orgânica de Controlo Tributário
Na Subunidade Orgânica de Controlo Tributário, chefiada por uma Coordenadora Técnica,
exerceram funções, 2 Assistentes Técnicos e dois Assistentes Operacionais Procedeu-se durante o
ano de 2017, à execução do 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
Emissões de cartões de ocupante
Licenças de recinto/ festividades e de ruído e de esplanadas
Licença de Táxi
Proc. inumação de cadáver e concessão terreno sepulturas
Processos de execução fiscal Instaurados
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2016

2017

15

10

2

178

122

85

8

15

5

87

80

106

3482

1065

0
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Processos de Execução Fiscal cobrados

2044

325

116

Leituras de contadores de água

22473

27392

26749

Leituras inseridas

48344

56925

61137

2394

5448

2911

Consumidores enviados para suspensão do fornecimento de água

544

1303

2653

Registo de contrato de fornecimento de água

822

775

813

Denúncia e rescisão de contratos de água

726

704

731

Processos de substituição de contadores

320

305

1627

80 664

94 469

96 935

Avisos de suspensão do fornecimento de água (Decreto - Lei nº. 23/96)

Total

Para comunicação de algumas decisões, foram expedidos 71 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 120 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 1332 guias de receita
individual e 548 guias de receita coletivas.
Procedeu-se ainda, ao registo do pagamento de faturas de água efetuado através das entidades
bancárias, SIBS e CTT.
Procedeu-se à recolha quinzenal da receita, no valor anual de 116.462,86€ proveniente da utilização
dos parquímetros, e à manutenção deste equipamento, instalado nas zonas de estacionamento de
duração limitada.
Metrologia
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
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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 2017, estiveram adstritos a este serviço:
Dois Assistentes Técnicos, um dos quais desempenhando funções de Técnico de Metrologia Legal.
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;

•

1 Viatura;

•

1 Máquina digital;

•

1 Termómetro;

•

1 Termo-higrómetro.

Verificação periódica de instrumentos de pesagem
Interno/Externo - 2016
Verificação Periódica
Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

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

15

15

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

6

12

2

11

3

3

13

3

2

55

4.2.2 - Classe de precisão média
4.2.2.1 - Equilíbrio não automático:

1

1

a) Braços iguais
b) Braços diferentes (inclui pesos)
c) Outros (inclui balança decimal,
com pesos):
Alcance < 30 kg

4

15

9

6

3

8

9

4

4

6

30 kg

1

2

6

2

3

7

4

3

3

6

< alcance < 200 kg

3

200 kg < alcance < 1 000 kg
1 000 kg < alcance < 2 000 kg

1

1

2

70
37
6

2

1

1

1

4

2 000 kg < alcance < 10 000 kg

4.2.2.2 - Equilíbrio automático:
a) Indicação descontínua
Alcance < 30 kg
30 kg

< alcance < 200 kg

200 kg < alcance < 1 000 kg
1 000 kg < alcance < 2 000 kg

18

75

74

65

60

46

34 46 40

76

52

586

1

2

6

4

3

1

3

3

10

7

5

45

12

1

2

1

1

1

1

2

7

7

1

36

3

2

1

2

4

3

5

4

28

2

10

17

14 11 11

6

4

99

1

1

1

3

6

81

4

2 000 kg < alcance < 10 000 kg

b) Indicação contínua
Alcance < 30 kg
30 kg

15

9

< alcance < 200 kg

200 kg < alcance < 1 000 kg
1 000 kg < alcance < 2 000 kg
2 000 kg < alcance < 10 000 kg

5 - Tempo
5.2 - Contadores de tempo de bilhar
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21

5

10

10

8

8

11
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1066

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

2015

Contribuintes inscritos no concelho

Total

2016

2017

299

287

313

299

287

313

Contribuintes inscritos no concelho

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

2015

2016

2017

Contribuintes particulares do concelho

31

42

38

Contribuintes particulares fora do concelho

33

33

36

64

75

74

Total

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 70 de 270

Receita
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 28.120,02
euros. A receita que reverteu a favor do Instituto Português da Qualidade foi de 2.812,00 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

2015

Receita realizada

Total

2016

2017

26.390,86 €

29.024,24 €

28.120,02

26.390,86 €

29.024,24 €

28.120,02

Receita realizada
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Lagares de Azeite
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 segundasfeiras, no período compreendido entre os meses de março a novembro.
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado

2015

Lagares

Total

2016

2017

24

27

27

24

27

27

Lagares

Verificações periódicas de instrumentos de pesagem
Anos / Quantidade (n.º)
Descrição do serviço efetuado

2015

2016

2017

Verificações periódicas de instrumentos de pesagem - Previstas

1040

1040

1040

Verificações periódicas de instrumentos de pesagem - Realizadas

1136

1125

1066

2176

2165

2106

Total

Verificações periódicas de instrumentos de pesagem
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3.2.3 - Subunidade Orgânica de Património
O presente relatório é elaborado de acordo com o trabalho desenvolvido pela Subunidade Orgânica
de Património, tendo como recursos humanos um Coordenador Técnico e uma Assistente Técnica
que, em 2017, tal como em anos anteriores, foi essencialmente dirigido para a organização e
atualização do inventário dos bens móveis e imóveis do Município,
Quer ainda, com o expediente necessário para aquisição ou alienação dos mesmos, de modo a serem
efetuadas as correspondentes escrituras e registos de propriedade no Serviço de Finanças e
Conservatória do Registo Predial.
Operações patrimoniais relativas a 2017
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)
Descrição do serviço efetuado

2015

2016

2017

Bens Imóveis Inventariados

--

--

3

Bens Móveis Inventariados

26

78

213

Bens Móveis Transferidos

24

7

9

Bens Móveis Abatidos

18

30

49

Bens Imóveis Abatidos

16

--

--

125

89

115

3

2

21

Alterações patrimoniais registados
Imobilizações em Curso - Inventariadas
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Declarações, Certidões Matriciais e Outras

50

52

49

Participação de Prédios ao Serviço de Finanças

19

11

1

Organização de Processos para Escritura de Prédios

12

5*

2

Registos e Averbamentos na Conservatória do Registo Predial

--

11

1

Organização de Processos para a Comissão de Avaliação

3

--

1

Desafetação de terrenos do domínio público para domínio privado

--

2

--

Justificação de terremos

--

2

--

12

4

--

Organização de Processos para Venda de Terrenos

1

--

--

Ofícios, Informações e Participação de Acidentes

63

74

66

5

9

19

387

376

549

Organização de Processos para Aquisição de Terrenos

Indemnizações Patrimoniais e Outras

Total
* 3 Destaques de parcelas, 1 escritura de terreno (cemitério de Golfeiras) e uma de propriedade horizontal

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)
Descrição do serviço efetuado

2015

2016

2017

Bens móveis e imóveis inventariados

50

78

216

Bens móveis e imóveis abatidos

19

30

49

Alterações patrimoniais registados

125

89

115

Registos do imobilizado em curso

3

2

21

197

199

401

Total
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Análise comparativa de dados entre 2015 e 2017

a) Registou-se um aumento significativo, em 2017, no processo de inventariação de bens móveis e
imóveis relativamente ao ano de 2015;
b) Verificou-se um aumento no número de inventariação de bens no ano de 2017, 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.
O aumento de bens inventariados pode, de algum modo, vaticinar 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 nos anos de
2011 a 2015. Podendo, também, indicar que estamos a entrar num período de recuperação da
economia a nível nacional e europeu.
3.3 - Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM)
O Gabinete de Apoio ao Munícipe, teve um horário alargado ininterrupto das 8.30h às 16.30h,
uma equipa constituída, a partir de fevereiro de 2017, por 10 colaboradores, 1 colaborador na gestão
da sala de espera e informações, 7 colaboradores em postos de atendimento, e 1 em coordenação /
atendimento, dentro das carreiras de Assistente operacional e Assistente Técnico, respetivamente.
Uma equipa congregada em formação, autoformação e melhoria contínua, reunindo condições para
continuar a promover uma adequada prestação dos serviços aos cidadãos.
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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 GAM em 2017, produziu e elevou 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.
O serviço de Águas e Saneamento, à semelhança dos anos e trimestres anteriores, originou um
acréscimo de cidadãos que afluíram ao GAM que a nível de atendimentos gerais atingiram por
trimestre os seguintes dados:
No 1.º trimestre de 2017, atingiu-se o marco de 18443 presenciais com um tempo médio por
atendimento de 3.55m, 720 foram atendimentos por email, 288 atendimentos diários em média, 319
assuntos tratados do BdE e Edc e 834 atendimentos e notificações via telefone. No sentido de
agilizar todo o conjunto de solicitações dos cidadãos, foram feitos ajustes de procedimentos
internos em harmonia com os demais serviços intervenientes proporcionando uma melhoria na
prestação do serviço. O GAM cooperou na continuidade da formação e apoio em equipa a duas
colaboradoras em assuntos relativos a Gestão de águas - AGU e atendimento municipal-DAM.
No 2.º trimestre de 2017, atingiu-se o marco de 20564 presenciais com um tempo médio por
atendimento de 2.89m, 847 foram atendimentos por correio eletrónico, 337 atendimentos diários em
média, 323 assuntos tratados do BdE e Edc e 940 atendimentos e notificações via telefone, e da
parte da equipa GAM cooperou-se na continuidade da formação e apoio em equipa a duas
colaboradoras em assuntos relativos a Gestão de águas - AGU e atendimento municipal - DAM.
Tabela anexa que evidencia também a percentagem em relação ao trimestre anterior.
1º Trimestre 2º Trimestre % Trimestre anterior
Atendimentos Presenciais
Tempo Médio de Atendimento (m)
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18443

20564

11,50%

3,55

2.89

-18,59%
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Tempo Médio de espera (m)

7,39

7.15

-3.25%

Atendimentos via Email

720

847

17.64%

Atendimentos diários

288

337

17.01%

Balcão do Empreendedor / Espaço

319

323

1,25%

834

940

12.71%

do Cidadão
Notificações - Telefone

Na sequência da candidatura aprovada, SAMA - MODERNIZAR@MIRANDELA do Município de
Mirandela apoiada pelo Feder e apresentada ao Programa Operacional Fatores de Competitividade,
formalizou-se a abertura efetiva do MiniGAM dos Avidagos em 24 de maio de 2017 e apoio
iniciado ao colaborador adstrito ao MiniGAM dos Avidagos (União de freguesias de Avidagos,
Navalho e Pereira) de forma gradual de acordo com as solicitações de Munícipes.
Considera-se que esta candidatura continuou a contribuir 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, refletindose esta estratégia de modernização, reengenharia de processos, comunicações multicanal e
interoperabilidade não só no Município mas também com a Administração Pública.
Em modernização destaca-se adicionalmente:
• Brochura informativa de águas e saneamento preparada e validada internamente e anexa nas
faturas de água.
• O Número Verde 800100118 disponibilizado pela Câmara Municipal é gratuito, disponível
24h por dia e 7 dias por semana e regista automaticamente a leitura via sistema "Sigmacall",
sendo a forma mais cómoda, rápida e segura de comunicar a leitura de consumo de água. No
trimestre passado atingiu o marco de 308 leituras fornecidas.
• Fatura eletrónica, sistema simplificado onde apenas é requisito o correio eletrónico do
cliente processo implementado em 6/6/2017 tendo obtido 25 aderentes.
• Procedimento de associação de notas de crédito aos recibos e preparação para crédito direto
via SEPA nos IBAN´s dos nossos clientes.
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No 3.º trimestre de 2017, atingiu-se o marco de 20643 presenciais com um tempo médio por
atendimento de 2.67m, 863 foram atendimentos por correio eletrónico, 322 atendimentos diários
(64 dias úteis), 334 assuntos tratados do BdE e Edc e 966 atendimentos e notificações via telefone.
Tabela anexa que evidencia também a percentagem em relação ao trimestre anterior.
2º Trimestre

3º Trimestre

% Trimestre
anterior

Atendimentos Presenciais

20564

20643

0.38%

Tempo Médio de Atendimento (m)

2.89

2.67

-7.61%

Tempo Médio de espera (m)

7.15

6.49

-9.23%

Atendimentos via Email

847

863

1.89%

337 (61 dias

322 (64 dias

-4.45%

úteis)

úteis)

323

334

3.41%

940

966

2.77%

Atendimentos diários

Balcão do Empreendedor /
Espaço do Cidadão
Notificações - Telefone

Em processos de modernização destaca-se a seguinte evolução nos pontos:
• O Número Verde 800100118 disponibilizado pela Câmara Municipal é gratuito, está
disponível 24h por dia e 7 dias por semana e regista automaticamente a leitura via
"Sigmacall", sendo a forma mais cómoda, rápida e segura de comunicar a leitura de
consumo de água. No trimestre passado atingiu-se o marco de 1096 leituras fornecidas e
processadas.
2º Trimestre 3º Trimestre
Total

•

308

1096

% Trimestre anterior
255,84%

Fatura eletrónica, sistema simplificado onde apenas é requisito o correio eletrónico do
cliente, continuou a aumentar em adesões e no trimestre atingiu-se 78 aderentes.
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2º Trimestre 3º Trimestre

•

Nº de aderentes

25

53

Total

25

78

% Trimestre anterior
112%

Procedimentos efetuados de crédito direto (devoluções NCR's) via SEPA nos IBAN´s dos
nossos clientes:
Dezembro/16 - 136€; Janeiro/17 - 879,92€; Fevereiro/17 - 435.22€;Março/17 - 1981.55€
Abril / 17 - 1033.72€.

No 4.º trimestre de 2017, atingiu-se o marco de 20312 presenciais com um tempo médio por
atendimento de 3,02m, 889 foram atendimentos por e-mail, 339 atendimentos diários (60 dias
úteis), 340 assuntos tratados do BdE e Edc e 977 atendimentos e notificações via telefone.
Tabela anexa que evidencia também a percentagem em relação ao trimestre anterior.
3º Trimestre

4º Trimestre

% Trimestre
anterior

Atendimentos Presenciais

20643

20312

-1,60

Tempo Médio de Atendimento (m)

2.67

3.02

13,11

Tempo Médio de espera (m)

6.49

6

-7,55

Atendimentos via Email

863

889

3,01

Atendimentos diários
Balcão do Empreendedor / Espaço

322 (64 dias úteis) 339 (60 dias úteis)

5,28

334

340

1,80

966

977

1,14

do Cidadão
Notificações - Telefone

Em processos de modernização destaca-se a evolução nos pontos seguintes:
• O Número Verde 800100118 disponibilizado pela Câmara Municipal é gratuito, disponível
24h por dia e 7 dias por semana e "aceita" automaticamente a leitura via "Sigmacall", sendo
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a forma mais cómoda, rápida e segura de comunicar a leitura de consumo de água. No
trimestre passado atingiu-se o marco de 1260 leituras fornecidas e processadas.
3º Trimestre

4º Trimestre

% Trimestre anterior

1096

1260

14,96

Total

•

Fatura eletrónica, sistema simplificado onde apenas é requisito o correio eletrónico do cliente,
continua a aumentar em adesões e no trimestre atingiu-se 133 aderentes.
2º Trimestre 3º Trimestre

•

Nº de aderentes

53

55

Total

78

133

% Trimestre anterior
3,77

Procedimentos efetuados de crédito direto (devoluções NCR's) via SEPA nos IBAN´s dos
nossos clientes:
Maio / 17 - 608,17€; junho /17- 182,81€; julho / 17- 1411,33€; agosto /17 -135,04€

O Gam como equipa teve uma redução de um membro que será substituido em 2018 e continuará o
processo de elevar o patamar da qualidade no atendimento e em manter e elevar a satisfação de
quem nos visita.
Em resumo os gráficos a seguir apresentados, organizados por trimestre e anos, ilustram os valores
dos indicadores obtidos no serviço GAM em 2017 e verifica-se nos gráficos que as solicitações
aumentaram e os tempos médios para resposta imediata estão a reduzir comparativamente ao
trimestre homólogo do ano passado demostrando que o caminho percorrido rumo à excelência.
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N.º de atendimentos (GAM)

Tempo médio de espera no atendimento (m)

Tempo médio de atendimento (m)
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N.º médio de atendimento mensal (diário)

N.º de notificações via SMS / Telefone

N.º de Atendimentos Via Email

Tempo médio de resolução do pendente (notificação incluída)
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Tempo médio de permanência do pendente no GAM

3.4 - Gabinete Jurídico (GJ)
Este gabinete é constituído por três juristas e presta esclarecimentos jurídicos, escritos e orais, a
todos os Serviços do Município, exerce as funções relativas às contraordenações e trânsito e tem
ainda a seu cargo os processos de contencioso.
No exercício dessas funções durante o ano de 2017 foram elaborados 155 pareceres/informações
escritos, relativos aos mais variados assuntos, conforme consta da Tabela I que se apresenta em
ANEXO.
Foram instaurados 38 processos de contraordenação, encontrando-se 15 em instrução, foram 12
deles objeto de admoestação, aplicadas 3 coimas e arquivados 8.
Os processos de contencioso em curso constam da Tabela II que se apresenta em ANEXO.
N.º de Pareceres
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4 - DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERATIVOS – DSO
FUNÇÕES E RECURSOS

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)
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
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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

CHEFE DE DIVISÃO

1

TÉCNICO SUPERIOR

13

ASSISTENTE TÉCNICO

11

ASSISTENTE OPERACIONAL

128

TOTAL

153

Distribuição dos efetivos por unidades orgânicas/serviços

Categorias

DSO

SETI

SOADMO

ASSISTENTE
OPERACIONAL

2

ASSISTENTE TÉCNICO

3

CHEFE DE DIVISÃO

UOCA

28

UOIP

UOSUA

Total Geral

2

23

73

128

4

2

2

11
1

1

TÉCNICO SUPERIOR
Total Geral

1

2

1

3

3

4

13

7

29

9

28

79

153

Idade média dos assistentes operacionais por setores
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Categorias

Categorias

Idade Média

águas

assistente operacional

56,1

ambiente

assistente operacional

51,5
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armazém

assistente operacional

53,1

cemitérios

assistente operacional

57,4

edifícios e equipamentos

assistente operacional

60,1

encarregado geral
operacional

60,9

encarregado geral
espaços verdes

assistente operacional

55,6

encarregado operacional

64,9

assistente operacional

54,2

encarregado operacional

66,0

máquinas e viaturas

assistente operacional

51,9

mercados e feiras

assistente operacional

57,8

oficinas

assistente operacional

55,0

saneamento

assistente operacional

53,6

Serv. de obras por adm.
direta

assistente operacional

limpeza urbana

57,1
encarregado operacional

59,5

assistente operacional

51,2

Média de Idade

55,6

vias de comunicação

Idade média dos efetivos da DSO por categorias
Categorias
ASSISTENTE OPERACIONAL

55,3

ASSISTENTE TÉCNICO

51,1

ENCARREGADO GERAL
OPERACIONAL

60,9

ENCARREGADO OPERACIONAL

62,5

TÉCNICO SUPERIOR

44,0

Média Geral
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Página 86 de 270

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.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2017
Indicadores de empreitadas e projetos realizados
(inclui a atividade dos vários serviços da divisão)
Ano

Obra realizada

Volume Projetos

2015

2 665 550,28 €

169 900,00 €

2016

573 438,72 € 2 468 816,72 €

2017

1 853 474,72 € 1 955 102,85 €

Empreitadas (inclui a atividade dos vários serviços da divisão)
Valor

Autos medição

adjudicação

2017

Designação das empreitadas/procedimentos

Deslizamento de terras no loteamento Retiro da Princesa – Intervenção
Temporária

20 668,00 €

0,00 €

Pavimentação do CM 1068 de Acesso a Miradezes

128 172,77 €

Pavimentação dos caminhos Municipais de acesso às Pousadas e Vila Verdinho

139 900,00 €

8 304,40 €

Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR em Avidagos

139 934,55 €

94 435,13 €
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Sinalização Horizontal na Cidade e no Concelho de Mirandela

129 214,00 €

65 697,78 €

Execução da Rede de Abastecimento de Água na Localidade de Valbom Pitez

39 981,89 €

26 862,18 €

Remodelação do Cruzamento dos Passos

57 964,24 €

42 051,52 €

145 978,25 €

140 289,45 €

Construção de estação elevatória de águas residuais em Vilares da Torre
(componente eletrotécnica)

19 248,95 €

19 248,95 €

Infraestruturas no Bairro Estanca-Rios - 1.ª Fase

93 961,80 €

43 607,50 €

148 239,74 €

129 196,27 €

19 425,58 €

0,00 €

Pavimentações e Infraestruturas na Freguesia de Vale Gouvinhas

145 848,43 €

85 882,99 €

PDCT – PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO
TERRITORIAL Instalações provisórias para a Escola Secundária de Mirandela e
Escolas Básicas N.º 3 e N.º 5 (componente eletrotécnica)

137 132,20 €

128 974,62 €

PAMUS1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal-Sinalização ComplementarModos Suaves e Reformulação do Cruzamento da Zona Industrial

146 117,95 €

60 515,94 €

Remoção, substituição e manutenção de equipamentos do Parque infantil da
Ribeira de Carvalhais – Mirandela

30 895,00 €

30 895,00 €

Requalificação dos Parques Infantis da Praça do Mercado, Parque Dr. José
Gama, Torre D. Chama e Parque Gerações

55 172,00 €

54 145,00 €

PAMUS 1 - Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal - Troço da Rua da
República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso
A4, Av. Da Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro

1 609 499,18 €

657 292,20 €

PDCT – Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela - Escola Básica n.º 3

1 185 000,00 €

219 727,41 €

PAMUS 4 - Promoção de Modos Suaves no Centro Histórico de Mirandela
(componente eletrotécnica)

32 116,56 €

10 213,68 €

PARU 1 – Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de N.ª Srª do
Amparo (componente eletrotecnica)

284 430,50 €

0,00 €

Pavimentação da EM 582-2, de acesso ao Navalho

277 092,93 €

0,00 €

59 999,99 €

12 260,10 €

Beneficiação da EM 560, dos Avantos a Mascarenhas

Pavimentação dos Acessos a Pereira, Romeu, Milhais e Ervideira
Cemitério Velho de Mirandela - Beneficiação da Capela

Execução contínua de ramais de água e saneamento no Concelho de Mirandela
Construção de Muros no Concelho de Mirandela

123 711,25 €

Execução Continua de Ramais de Água e saneamento no Concelho de Mirandela
- 2016

63 430,00 €

Snack-Bar Esplanada do parque do Império - Beneficiações

40 000,00 €

Reabilitação de Diversas ETAR'S

46 814,28 €

Reparação da EM 578, de Acesso à Trindade

20 504,00 €

14 660,60 €

Parque Gerações - Praceta Varandas do Tua - Mirandela (componente
eletrotecnica)

1 392,00 €

1 392,00 €

Demolição de Edifício na Rua Cidade da Maia (acesso ao Intermarché)

7 822,00 €

7 822,00 €

5 349 668,04 €

1 853 474,72 €

Total Geral
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Projetos concluídos (inclui a atividade dos vários serviços da divisão)
(Especialidades de engenharia civil e engenharia eletrotécnica)

Designação dos projetos

Valor das obras

Capela do Cemitério Velho - Beneficiações

20 000,00 €

Complexo Cultural - Auditório

462 000,00 €

Demolição de Edifíco na Rua Cidade da Maia (acesso intermarché)

7 822,00 €

PAMUS1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal-Sinalização Complementar-Modos
Suaves e Reformulação do Cruzamento da Zona Industrial

146 299,65 €

Pavimentação da EM 582-2, de Acesso ao Navalho

348 750,00 €

Pavimentação dos Acessos a Pereira, Romeu, Milhais e Ervideira

149 800,00 €

Reparação de Pavimentos na Cidade

148 779,00 €

PDCT - Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial - Instalações Provisórias para a
Escola Secundária de Mirandela e Escolas Básicas N.º 3 e N.º 5 - Edif. PIAGET

137 132,20 €

PDCT - Reabilitação Energética de Pavilhões Desportivos Municipais - Pavilhão do Inatel
(projetos de engenharia).

438 420,00 €

Piscina Coberta Municipal - Beneficiações na Cobertura

10 000,00 €

Requalificação dos Parques Infantis da Praça do Mercado, Parque Dr. José Gama, Torre D.
Chama e Parque Gerações

55 200,00 €

"Remoção, substituição e manutenção de equipamentos do Parque infantil da ribeira de
Carvalhais - Mirandela"

30 900,00 €

Total Geral

1 955 102,85 €

4.1 – Serviço de Obras por Administração Direta e Meios Operacionais (SOADMO)
Obras por administração direta
Relativamente às obras por administração direta, as intervenções verificaram-se em:
- Pequenas obras de conservação e manutenção na área de edifícios, equipamentos públicos,
arruamentos, obras de arte e outras indiferenciadas;
- Obras de significativo valor que se entende serem realizadas por administração direta, suprimindo
um processo de adjudicação;
- Apoio logístico aos Serviços Culturais na organização de diversos eventos na cidade e concelho.
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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 863 intervenções
de manutenção e conservação nas rubricas descritas no seguinte quadro e gráficos:
Categoria _Nivel1
Infraestruturas públicas

Categoria _Nivel2

Atividades

Abastecimento de Água

111

Diversas

1

Equipamentos públicos

1

Saneamento

44

Vias de Comunicação

28

Infraestruturas públicas - Total
Meios Operacionais

185
Diversas

75

Edifícios Municipais

252

Equipamentos públicos

33

Eventos

152

Obras Urbanização

123

Meios Operacionais - Total
Serviços Urbanos Ambiente

635
Equipamentos públicos

1

Limpeza urbana

8

Parques e jardins

17

Parques infantis

8

Praias fluviais

2

Cemitérios

6

Serviços Urbanos e Amb. - Total
Energia e Telecomunicações

Total Geral
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4.1.1 - Máquinas e viaturas
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 64.31% do total dos encargos da
Câmara.
Desde 2014 que 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:

Custos de frota por unidade orgânica/serviço em 2017
Unidade orgânica

Amortizações
(*)

Combustíveis

Manutenções

Seguros

Totais

%

DEASC

13 621,66 €

26 263,82 €

18 629,23 €

3 579,26 €

62 093,97 €

20,46%

DFT

638,85 €

6 170,71 €

2 966,18 €

1 196,10 €

10 971,84 €

3,62%

DSO

23 734,31 €

72 173,63 €

87 326,49 €

11 898,00 €

195 132,43 €

64,31%

CMM

14 707,31 €

6 921,92 €

10 651,94 €

2 118,00 €

34 399,17 €

11,34%

DAF

0,00 €

450,93 €

254,09 €

118,25 €

823,27 €

0,27%

Total

52 702,13 €

111 981,01 €

119 827,93 €

18 909,61 €

303 420,68 € 100,00%

(*) Os valores referentes a amortizações apenas foram consideradas desde 2014 o que destorce a comparação em
relação aos anos anteriores
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Evolução dos custos de frota municipal
Anos

2011

Custos anuais 330 183,77€

PG.02_PROC.07_IMP.05

2012
341 817,39€

2013
241 571,89€

2014

2015

2016

329 792,00€

334 380,60€

387 308,82€

2017
303 420,68€
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Evolução dos custos de frota por tipologia de despesa
Tipo de
despesa

2011

2012

2013

Amortizações

2014

2015

2016

2017

102 856,62 €

117 387,78 €

75 242,42 €

52 702,13 €

Combustíveis

184 468,03 €

200 949,99 €

168 483,44 €

155 948,96 €

124 360,75 €

116 978,81 €

111 981,01 €

Manutenções

127 506,01 €

122 258,67 €

55 841,64 €

53 778,82 €

75 601,63 €

177 726,84 €

119 827,93 €

Seguros

18 209,73 €

18 608,73 €

17 246,81 €

16 777,62 €

17 030,44 €

17 360,75 €

18 909,61 €

Total

330 183,77 €

341 817,39 €

241 571,89 €

329 362,02 €

334 380,60 €

387 308,82 €

303 420,68 €

4.2 – Serviço de Energia, Telecomunicações e Informática
Iluminação Pública:
À semelhança dos anos transatos o ano de 2017 foi um ano de continuidade das ações
desenvolvidas por esta divisão no que concerne ao cumprimento do plano de eficiência energética
na área da iluminação pública em todo o concelho, quer no âmbito do plano de concessão com a
EDP, Distribuição - com recurso à substituição de armaduras obsoletas, equipadas com lâmpadas
de vapor de sódio de alta pressão, por luminárias de tecnologia LED, quer nas obras em decurso: o
PAMUS – Plano de ação de mobilidade urbana sustentável – modos suaves – rua da República, Av.
das Comunidades Europeias, Av. duques de Bragança, Av. da Galiza e rua Rafael Bordalo Pinheiro;
Promoção de Modos Suaves no Centro Histórico de Mirandela – nas Ruas Dr. Álvaro Soares, Rua
do Tanque, Rua Combatentes da Grande Guerra e Rua Dr. José Bacelar; Remodelação do espaço
público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo.
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Prevê-se a continuidade deste plano através da candidatura ao Programa Operacional Regional do
Norte (Norte2020).

Foto 1 – PAMUS 1 – Av. das Comunidades Europeias

Foto 2 – PAMUS 1 – Av. das Comunidades Europeias

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%.
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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

48

179

504

Ampliação da Iluminação Pública no Concelho de Mirandela:
Anos
2015

2016
16

103

51

15

75

4

30

764

75

61

942

Pedidos de Ampliação da Iluminação
Pública (IP)

20

Luminárias de IP Instaladas
Luminárias de IP Religadas
Total
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Consumo de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Concelho:

Anos

Consumo de Energia Elétrica da IP do
Concelho (MWh)

2014

2015

2016

4538

4256

4430

Ocorrências reportadas pelos Munícipes referentes à Iluminação Pública do Concelho:

Anos

Ocorrências: Queixas e Avarias na Iluminação
Pública
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2016

2017

46

30

27
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Racionalização e eficiência energética
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.
Nesse contexto, estão em decurso as remodelações dos edifícios das Escolas de Ensino Básico n.º3
e n.º5 (Convento e Fomento), cuja fiscalização é também apoiada pela SETI, as quais se recorrem à
iluminação com tecnologia LED devidamente enquadrada com a instalação e níveis de iluminação
convenientes, geridos com recurso à tecnologia KNX associado a sensores de presença e de
luminosidade. A tecnologia KNX permitirá ligar ou desligar a iluminação artificial individualmente,
assim como, regular a luminosidade das luminárias em função da presença de pessoas, da
luminosidade natural existente, e do perfil de utilização definido no sistema de gestão integrada.
Os Led´s 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.
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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%.
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 lâmpadas 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;
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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.

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

Anos
2015

2016

2017

Empresas de Eletricidade

0

0

2

Empresas de Comunicações Eletrónicas

4

6

2

4

6

4

Total
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4.2 Informática
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 envolvido na
execução e evolução das redes estruturadas dos edifícios e na rede fibra ótica da cidade:

Tipologia

Quantidades

Servidores

29

Máquinas Desktop

170

Switchs

18

WebCam IP

4

Portáteis

16

Projetores

4

Impressoras/Plotter

22

Relógios Registo Biométrico

15

Ap's

4

Foram colocados 4 portáteis novos, 5 máquinas desktop novas 17 máquinas recondicionadas.
•

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

•

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:
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•

Manutenção de servidores:


IPBrick Web (portais do município)



IPBrick Comunicações (comunicações do município para a internet)



IPBrick Comunicações 2 (comunicações do município para a internet)



IPBrick Dados Principal (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)



MediRemote (Acesso às aplicações medidata)



Intranet (portal de intranet do município)



Biblioteca (catálogo documental)



PrintServer (Gere as impressões dos utilizadores)



DIMEP (Relógios de Ponto)



Wsautarquias (atendimento autárquico on-line e formulários)



UNIX (Token)



SIG (Sistemas de Informação Geográfica)



Sistmir (Património Cultural)



Medidata (aplicações medidata)



Backups Medidata (Backup das aplicações medidata)



Backups (Backup das aplicações piscina, biblioteca e medidata)



Revisão de Preços (software Primavera)



Piscina Municipal (SportStudio – Gestão de utentes, entradas, turmas, etc.)



Multipeers (Gestão de indicadores)



Águas (Servidor antigo de aplicações)



G.A.M (Gestão de Senhas)
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•

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 Magistrados, Serviços Técnicos, Palácio dos
Távoras, Biblioteca Municipal, Auditório e Parque de Campismo.

•

Manutenção dos Mupis interativos da, Rua da República, Gam e Auditório Municipal.

•

Manutenção 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 Gacip 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

•

Apoio à implementação do servidor de videovigilância da Ecoteca

•

Apoio à implementação das plataformas multimédia na Ecoteca

•

Apoio à implementação das plataformas multimédia no Museu da Oliveira e do Azeite

•

Alteração da rede estruturada no Auditório do Museu da Oliveira e do Azeite

•

Apoio na substituição do novo parque de impressoras do Município e implementação do
novo servidor de impressão

•

Adaptação do espaço afeto aos computadores de utilização pública na Biblioteca
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4.4 – Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento (UOCA)
Em termos de recursos humanos estiveram adstritos à Unidade Orgânica de Compras e
Aprovisionamento, designada abreviadamente pela sigla UOCA, dois Técnicos Superiores, quatro
Assistentes Técnicos e dois Assistentes Operacionais, um dos quais até ao mês de novembro,
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.
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.
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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 respectivas 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
Ajustes Diretos – Regime Geral
Concursos Públicos
Redução de contratos a escrito (até 20/11/2017)
Requisições externas de despesa
Requisições externas contabilísticas
Requisições internas satisfeitas
Contagem física e carregamento de ficheiro informático do stock
Valor global dos bens existentes no stock do armazém
Guias de entrega fornecidas
Reformulação de apólices de seguros
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2015

2016

2017

56

47

56

4

9

7

61

57

64

160

11

46

1789

2382

2539

614

2826

2196

3769

3825

4533

225.727,19 €

230.549,24 €

168.302,98

56

27

35

120

123

135
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A tabela infra quantifica e compara, os contratos celebrados nos últimos dois anos:
Quadro II
2016

2017

Tipo do

N.º de

Valor do

N.º de

Valor do

contrato

contratos

contrato

contratos

contrato

Empreitada
Bens
Serviços

TOTAL

20

2.862.677,34 €

24

10.003.644,09

9

431.762,20 €

10

413.849,70

28

1.040.783,29 €

30

899.481,99

57

4.335.222,83 €

64

11.316.975,78

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

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 €

Bens

10

678.559.98 €

619.092,68 €

Empreitada

25

7.980.513,14 €

6.732.511,31 €

Serviços

28

1.199.061,69 €

1.098.647,33 €

2017 Total

63

9.179.574,83 €

8.450.251,32 €

4.5 – Unidade Orgânica de Serviços Urbanos e Ambiente
Introdução
Através dos diferentes serviços do setor do Ambiente e serviços urbanos, a Câmara Municipal
promove a salubridade e higiene públicas, bem como a defesa do ambiente, dos recursos naturais e
dos espaços verdes.
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A esta missão juntam-se objetivos relacionados com a implementação e difusão da adoção de boas
práticas ambientais e de gestão de resíduos, com particular atenção em ações desenvolvidas junto
das populações mais jovens, através da programação anual de sensibilização ambiental destes
serviços, que cada vez mais ganha projeção no contexto de desenvolvimento sustentável dos
territórios.
Esta área de intervenção, integra:
- Serviços Urbanos (varredura manual e mecânica, lavagem de arruamentos, limpeza de WC
públicos, eliminação de ervas infestantes por meios mecânicos e químicos, limpeza de sargetas e
bocas de lobo, recolha de monstros porta-a-porta, remoção e encaminhamento de Veículos em fim
de Vida, Inspeção de parques infantis do concelho, gestão de empresas concessionadas na área de
resíduos)
- Ambiente (Instrução de pedidos de licenciamento para ocupação de domínio hídrico, Gestão de
praias fluviais, Controlo da qualidade da água das piscinas municipais, de consumo humano e
efluentes)
- Manutenção e gestão de cemitérios municipais urbanos
- Manutenção de recintos de Mercados e feiras
- Sensibilização ambiental
- Espaços verdes
- Mercados e feiras
- Cemitérios municipais
A estrutura de funcionários nesta área funcional, foi:
- 1 Coordenadora da unidade orgânica de ambiente e serviços urbanos
- 3 Técnicos superiores
- 2 Encarregados operacionais
- 77 Assistentes operacionais do quadro e nº variável dos programas ocupacionais e da aplicação de
medidas de processos judiciais encaminhados pelos Serviços de Reinserção Social e Serviços
Prisionais.
- 2 assistentes técnicos
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4.5.1 - Serviços Urbanos
Varredura urbana
A varredura urbana encontra-se dividida em varredura manual e
varredura mecânica.
A varredura manual foi efetuada por 13 assistentes
operacionais

fixos,

distribuídos

por

zonas/cantões.

Paralelamente têm apoiado esta atividade, trabalhadores
provenientes dos programas do centro de emprego/inserção, sendo distribuídos por outros cantões,
nomeadamente em bairro sem varredura diária, ou pelas equipas móveis. É da obrigação do
assistente operacional afeto a um determinado cantão/zona, mantê-lo em perfeito estado de limpeza.
A varredura mecânica, realizada com recurso a
uma máquina varredora aspiradora, 1 operador
(assistente operacional) e 1 assistente operacional
com 1 soprador, sempre que se justifique, foi
realizada atendendo a um esquema de trabalhos prédefinidos através do planeamento anual e para o
qual o se obteve um indicador médio anual de
103,8%. A quantificação deste indicador, reflete
uma

melhoria

muito

significativa,

quando

comparado com o ano de 2016, resultante da entrada em funcionamento da nova máquina
varredora/aspiradora, em 20/02/2017.
As duas máquinas varredoras trabalharam em simultâneo até ao mês de junho, mês a partir do qual
passou a trabalhar apenas a máquina varredora nova, dado que a máquina varredora velha, foi
transportada para as instalações da empresa fornecedora, em julho, por decisão superior, motivada
pelas avarias recorrentes da mesma, a fim de ser realizada uma reparação geral.
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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Limpeza de sanitários públicos
O perímetro urbano possui 27 instalações sanitárias fixas, cuja
manutenção tem sido assegurada por 6 assistentes operacionais
afetos às mesmas. Para além destas, foram instalados no período de
Verão, vários sanitários móveis, nomeadamente no período de
festas da cidade e época balnear.
O serviço de limpeza dos sanitários públicos da cidade de Mirandela esteve organizado diariamente,
incluindo sábados, domingos e feriados.
No caso de festividades ou eventos, a limpeza e manutenção dos sanitários públicos que servem a
área de abrangência do evento ou festividade, foi assegurado para além do horário normal de
funcionamento, uma vez que a procura e afluência é maior.
Os funcionários afetos ao serviço de limpeza de sanitários públicos procederam diariamente aos
registos de higienização, através de documento próprio criado para o efeito.
Remoção de publicidade e graffitis
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 graffitis, procede-se à sua lavagem e/ou remoção com produtos químicos adequados,
sempre que possível.
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Lavagem de arruamentos
A lavagem dos arruamentos esteve limitada às
condições climatéricas, sendo este serviço, por norma,
realizado durante as épocas de festividades ou eventos
pontuais 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 2 assistentes operacionais.

Recolha indiferenciada
A gestão das unidades de contentores de resíduos indiferenciados,
envolveu frequentemente o aumento de algumas unidades, quer no
perímetro urbano, quer nas restantes freguesias do concelho,
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encontrando-se este aumento associado a necessidades adicionais, atos de vandalismo e outros.

Recolha seletiva
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 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 2017, bem como a quantidade de
resíduos recolhidos nos 2 ecocentros de Mirandela e ainda a quantidade de óleos recolhidos, durante
o ano de 2017.
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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Ilhas ecológicas
A recolha seletiva de resíduos, recorrendo ao sistema de ilhas
ecológicas, caracterizou-se por ser mais higiénico, pois reduziu a
libertação de odores, requalificou o espaço público, otimizou a
gestão de resíduos domésticos através da diminuição do consumo
de combustível e desgaste dos veículos e contribuiu para uma
superior qualidade de vida dos Munícipes.
Estes equipamentos estão distribuídos em 7 zonas do perímetro urbano: rua da República (praça do
mercado), Av. Bombeiros Voluntários (Segurança Social), Av. Bombeiros (centro saúde nº1), Av.
Amoreiras (frente à estátua São Francisco de Assis), Av. Amoreiras (Minipreço), Parque do cardal
(junto à ponte nova) 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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Contentores de roupas usadas
A Câmara Municipal de Mirandela promove desde 2010, a recolha de
roupas usadas e calçado, tendo para o efeito celebrado um protocolo de
colaboração com a empresa Ultriplo. O perímetro urbano encontra-se
coberto com 10 contentores apropriados para a recolha de roupas usadas
e outros materiais relacionados.
Ao longo do ano de 2017, 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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Recolha de monstros
Encontrou-se disponível, a todos os munícipes, o
serviço de recolha de “monstros”, junto das
respetivas habitações, realizado por 2 assistentes
operacionais, com recurso a 1 viatura de caixa aberta,
podendo o mesmo ser solicitado telefonicamente, de
segunda a sexta-feira. Para a remoção deste tipo de resíduos nas freguesias do concelho, foram
utilizados espaços próprios (estação de transferência), em cada freguesia, destinados à deposição
provisória, deste tipo de material. Aquando da existência de uma quantidade considerável destes
resíduos, a junta de freguesia tem informado a Câmara Municipal, que se desloca ao local, de
acordo com a disponibilidade do serviço, para proceder ao seu transporte para o ecocentro.
O estudo comparativo, do nº de intervenções realizadas para a recolha de “monstros” porta a porta,
realizadas no concelho, consta nos gráficos a seguir apresentados.

Eliminação de ervas infestantes
Ao longo do ano foram realizadas várias intervenções ao nível da
remoção de ervas infestantes, conforme necessidades e solicitações
despachadas superiormente.
A eliminação de ervas infestantes foi realizada em duas vertentes, a
eliminação química e a mecânica, tentando dar-se preferência à
eliminação de ervas pelo método mecânico, sempre que possível.
Todo o processo de utilização de produtos fitofarmacêuticos, tem sido norteada pelo cumprimento
da lei 26/2016 de 11 de Abril, que rege esta matéria.
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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.

Limpeza de sarjetas
Com a finalidade de preparar a cidade para eventuais chuvas intensas e evitar inundações,
entupimentos e o não escoamento das águas, nomeadamente em locais de construção de edifícios,
zona industrial, urbanizações recentes, onde se tem verificado elevada percentagem de sarjetas
colmatadas de areias, continuaram a ser efetuadas operações de limpeza de sarjetas, sumidouros,
valetas e outros canais de drenagem. Este serviço foi realizado em média por 2 assistentes
operacionais e com recurso à máquina varredora/aspiradora sempre que possível e oportuno.

Remoção, tratamento e valorização de resíduos perigosos: Veículos em fim de vida (VFV)
Embora se encontre devidamente contemplada na legislação nacional a responsabilidade dos
proprietários encaminharem os veículos em fim de vida para locais adequados, onde possam ser
tratados de forma ambientalmente correta, continua a verificar-se o abandono de veículos na via
pública. Esta situação leva a que as autarquias sejam recorrentemente obrigadas a substituir-se aos
proprietários procedendo à sua recolha, armazenamento temporário e encaminhamento para
tratamento final.
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Atenta ao problema ambiental urbano e até de saúde pública, de que se reveste o abandono de
veículos em fim de vida, a Câmara Municipal de Mirandela, através do setor de serviços urbanos e
ambiente, com a colaboração da PSP local, nos termos do Decreto-Lei nº 196/2003, de 23 de
Agosto e do código da estrada, tem vindo a proceder à remoção de viaturas em fim de vida, situadas
na via pública, desde o ano de 2003.
Após o reboque das viaturas, a PSP procedeu à notificação dos respetivos proprietários e nos casos
em que não se verificou o levantamento da viatura removida no prazo legal de 45 dias úteis (após
colocação de Aviso de Edital em jornal local), a viatura foi encaminhada para desmantelamento,
através de uma empresa legalmente acreditada para o efeito, tendo sido emitidas pela mesma, os
respetivos certificados de desmantelamento e efetuado o cancelamento de matrícula.
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.

Inspeção e Manutenção de Parques Infantis
O Concelho de Mirandela dispõe de 27 parques Infantis,
localizados em diferentes espaços, encontrando-se 6 em
ambiente urbano e sob responsabilidade direta do
Município e, 21 distribuídos por 15 freguesias do concelho,
sob responsabilidade das mesmas.
Durante o ano de 2017, e em conformidade com o novo decreto-lei nº 203/2015 de 17 de setembro,
foram realizadas ações de inspeção mensais, aos espaços referidos, tendo em conta um planeamento
definido anualmente e de acordo com a legislação em vigor, inspeções essas realizadas por 1
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técnico superior e 1 assistente operacional, tendo os mesmos recebido formação adequada por
empresa acreditada na área (ISQ), em junho de 2017.
Nas visitas/inspeções são verificados aspetos como, fixações ao solo, fundações expostas, arestas
vivas, falta de peças, desgaste de peças, integridade estrutural dos equipamentos, necessidades de
pintura, bem como o cumprimento das várias imposições legais (decreto-lei nº203/2015, de 17 de
setembro).
Para cada uma das visitas atrás referidas, foi elaborado um relatório, tendo sido as necessidades
verificadas, encaminhadas para o encarregado geral, a fim de ser reposta a normalidade das
situações, através do serviço de obras municipais, no caso dos parques infantis localizados no
perímetro urbano. No caso dos parques localizados nas freguesias do concelho, foi elaborado e
enviado ofício, a cada uma das juntas de freguesia responsáveis, com as várias necessidades
verificadas.
Em março de 2017, foi ainda realizado uma visita a outras localidades do concelho de Mirandela,
para além daquelas que mensalmente visita, com a finalidade de verificar a eventual existência de
equipamentos infantis, além dos que atualmente a Câmara Municipal tem conhecimento. Nesta
visita verificou-se a existência de vários equipamentos em total incumprimento da legislação em
vigor, por não fazerem referência a qualquer norma ou conformidade de fabrico, idades e nº de
utilizadores, entre outras obrigações, pelo que foi endereçado ofício às juntas de freguesia
responsáveis pelos espaços, informando sobre o assunto e, propondo a sua remoção.
Em 2017 foram realizados vários investimentos ao nível das infraestruturas lúdicas, tendo sido
concluído um espaço de jogo e recreio novo – Parque gerações – em março, construído no âmbito
do orçamento participativo, foi totalmente reabilitado o parque infantil da ribeira de Carvalhais em
novembro e foram ainda substituídos os painéis informativos nos espaços de jogo e recreio da praça
do mercado, parque Dr. José Gama, Fomento e Torre D. Chama, este último no âmbito do
orçamento participativo.
Gestão/inspeção de empresas concessionadas e protocolos
- Empresa Intermunicipal Resíduos do Nordeste
- Concessão do bar e limpeza na Central de Camionagem
- Concessão de bares e limpeza em praias fluviais, caso existam
- Protocolo Mirapapel (Recolha desmantelamento de Veículos em Fim de Vida)
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- Protocolo Ultriplo (roupas e brinquedos usados em contentores no perímetro urbano)

Manutenção dos cemitérios municipais
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 2017, foram realizadas 54 inumações no cemitério de Golfeiras e 28 inumações
no cemitério velho.

Manutenção de recintos de mercados e feiras
A este nível, existem um total de 5 assistentes operacionais responsáveis pelos recintos da reginord
e praça do mercado, designados por fiéis, encontrando-se distribuídos, 3 no mercado municipal e 2
na reginord.
Em ambos os locais, realizaram-se, durante o ano de 2017, 54 feiras semanais, tendo sido efetuada a
habitual intervenção de limpeza após as mesmas, para além da manutenção diária.
No recinto da reginord realizaram-se ainda, várias atividades, de acordo com a tabela seguinte,
solicitadas por diversas entidades.
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Atividades desenvolvidas no recinto da Reginord
Atividades permanentes ao longo do ano

Atividades pontuais durante o ano

Mercado de grossistas

Tasquinhas 2017

(1 vez por semana) – Pavilhão B

21 e 22 de fevereiro – Pavilhão B
Carnaval 2017
26 de fevereiro – recinto da Reginord
Passeio TT / Feira da Alheira – Clube de Motards de
Mirandela
5 de março – Pavilhão B
Almoço de utentes da Associação de Reformados e
Pensionistas de Guimarães - IPSS
14 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
29 de março a 3 de abril – Pavilhão B

CTM

Gala Kickboxing

(todos os dias) - Pavilhão A

25 de março – Pavilhão A

Mestre Jesus Novo – Kung Fu e Karaté

Baile de finalistas da escola secundária de Mirandela

(todos os dias) - Sala de jantar do pavilhão A

16 de dezembro – Pavilhão B

Sensibilização ambiental
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O setor de Ambiente e Serviços Urbanos tem vindo a desenvolver, ao longo dos últimos 11 anos,
várias ações de caracter ambiental, em colaboração com várias instituições, quer de ensino, quer de
segurança, empresas particulares e outras.

Durante o ano de 2017, foram desenvolvidas várias atividades, com base num plano anual,
previamente estabelecido, tendo-se obtido uma percentagem anual de cumprimento do referido
plano, de 100℅, sendo este um dos indicadores do serviço.
Os dias comemorativos que fazem parte do plano anual são os que a seguir se indicam:
- Dia Mundial da Água, 22 de março, em regra tem sido desenvolvido em colaboração com o
Gabinete Técnico Florestal, que comemora o dia da Árvore e Floresta a 21 de março;
- Semana da Energia e do Ambiente, de 9 de maio a 5 de junho;
- Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de setembro;
- Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, datas a definir em cada ano, tendo sido definidos
para 2017, a comemoração desta semana, entre os dias 18 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.
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4.5.2 Ambiente
Gestão de Praias Fluviais
O Concelho de Mirandela dispõe de 4 praias fluviais
designadas como zonas balneares, que pelo facto de
serem

muito

frequentadas,

tornam

necessária

a

preparação conveniente da época balnear em cada uma
e, para a qual contribuem, em geral, 1 dirigente
intermédio de 3º grau, 1 técnico superior, 1 encarregado
e 2 assistentes operacionais.
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 2017, e à semelhança do procedimento adotado em 2016, a Autarquia, procedeu à gestão direta
da zona balnear do Parque Dr. José Gama, tendo levado a cabo uma série de ações de
melhoramento e de continuidade, época após época, nomeadamente, renovação e colocação de areia
da póvoa, na zona da praia fluvial, instalação do posto de praia completo e 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
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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.
Controlo da qualidade da água de consumo humano do concelho de Mirandela
A qualidade de água de abastecimento distribuída para consumo humano apresenta níveis
recomendados pela legislação nacional e comunitária para esta utilização. O incumprimento das
normas de qualidade da água de abastecimento tem implicações de carácter social e económico,
colocando sérios riscos para saúde pública, por isso é imprescindível salvaguardar e proteger a sua
utilização sustentável.
Metodologia Adotada
Considerando a legislação em vigor, o Decreto-Lei n.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 2017.
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.

Frequência mínima de
amostragem
ZA

Abreiro
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(Decreto-Lei 306/2007 –

Frequência efetuada
PA

Anexo II)
CR1

CR2

CI

CR1

CR2

CI

6

2

1

6

2

1

6
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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

48

19

3

48

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
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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

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

252

91

38

283

91

38

283

Conde

TOTAL

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 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 2017, os resultados da verificação de
Qualidade da Água para Consumo Humano relativos a 2016, através de uma aplicação informática
online, denominada “ Introdução de Dados da Qualidade da Água” – IDQA, utilizando, para o
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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 2017, foi o LRTM – Laboratório Regional de Trás-os-Montes, Lda.
4.6.5.2.1. Caracterização geral do sistema de abastecimento de água do concelho de Mirandela
O concelho de Mirandela é constituído por 36 Zonas de Abastecimento (ZA).
A ZA de Mirandela abrange a cidade de Mirandela e as localidades de Burrica, Bronceda, Cachão,
Carvalhais, Chelas, Eixos, Frechas, Freixeda, Freixedinha, São Salvador, Vale de Madeiro, Vale de
Lobo, Vale da Sancha, Vila Nova das Patas, Vila Verde, Vila Verdinho e Vilar de Ledra.
Da ZA de Aguieiras fazem parte as localidades de Aguieira, Abambres, Bouça, Cabanelas, Casario,
Chairos, Cimo da Vila, Contins, Cruzamento da Bouça, Ervideira, Ferradosa, Fonte Maria Gins,
Fradizela, Guide, Miradeses, Pádua Freixo, Quintas, São Pedro Velho, Soutilha, Torre de Dona
Chama, Vale Bom Pitez, Vale Maior, Vale de Gouvinhas, Vale de Juncal, Vale de Martinho, Vale
de Salgueiro, Vale de Telhas, Valongo das Meadas, Vilar de Ouro, Vilares da Torre.
Nas ZA de Mirandela e de Aguieiras são as Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro a entidade
gestora em “alta”, sendo a Câmara Municipal a entidade gestora em “alta” e em “baixa” nas
restantes ZA.
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Análise global da qualidade da água zonas de abastecimento do concelho de Mirandela
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:

% de análises em falta =

nº de análises em falta
× 100
nº de análises regulamentares obrigatórias

(1)

Em todas as ZA do concelho de Mirandela, durante o ano 2017, 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 2015 e 2017.

2015

Ano

2016

2017

Tipo
de
controlo

CR1

CR2

CI

Tota
l

CR1

CR2

CI

Tota
l

CR1

CR2

CI

Tota
l

N.ºanálises
Regulamenta
res

252

97

39

388

252

91

38

381

252

91

38

381

N.ºanálises

271

97

39

407

271

94

38

403

283

91

38

412
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efetuadas
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 DecretoLei 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:

% análises em incump. ao VP =

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

(2)

Na figura seguinte estão representados os números que ilustram a evolução do número de análises
regulamentares obrigatórias, análises efetuadas e o número de análises em incumprimento ao VP,
por grupo de parâmetros, e as respetivas percentagens de incumprimento, entre 2015 e 2017.
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No quadro seguinte apresenta-se a análise comparativa dos incumprimentos ao valor paramétrico,
por grupo de parâmetros, do concelho de Mirandela, entre 2015 e 2017.

Tipo de Controlo

N.º análises realizadas
com VP

N.º análises em
incump. ao VP

% análises em incump.
ao VP

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%

Dados de 2017
CR1

566

14

2,47%

CR2

974

20

2,05%

CI

1295

15

1,16%

49

1,73%

TOTAL

Nas figuras seguintes estão representadas as percentagens de incumprimentos do valor paramétrico,
por grupo de parâmetro e por parâmetro, relativas a 2015, 2016 e 2017.
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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 2015, 2016 e
2017, 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

Objetivo

Indicador

Meta

Frequência

<2%

Trimestral

Objetivo

OBJ 1

de
Garantir a qualidade da Percentagem
água
para
consumo incumprimento dos parâmetros
humano.
de qualidade.
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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”, 10 registaram uma percentagem
de 100% de água segura.
No gráfico seguinte está expressa a evolução da percentagem de água segura no concelho de
Mirandela, desde o ano de 2008.

As situações de incumprimento dos valores paramétricos representaram, em 2017, cerca 1,73%.
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.
Segundo dados oficias da ERSAR, percentagem de água segura em Portugal Continental, em 2016,
foi de 98,69%, “um valor considerado de excelência” – www.ersar.pt. Os valores oficiais relativos
ao de 2017ainda não foram publicados.
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
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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´s 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.
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-delinha” 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´s foi iniciado pela ZA de Rêgo de Vide, sendo
posteriormente alargado às restantes zonas de abastecimento que constituem o concelho.

Controlo Analítico da Qualidade dos Efluentes das ETAR´s
A Câmara Municipal de Mirandela implementou um programa de autocontrolo e monitorização de
ETAR´s, 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.
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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.

O gráfico seguinte traduz a evolução do número de ETAR´s em conformidade, relativamente aos
parâmetros pesquisados com frequência mensal e trimestral, segundo o Decreto-Lei 236/98, de 1 de
agosto.

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.
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Processo PO.09
N.º

Objetivo

Indicador

Meta

Frequência

>50%

Trimestral

Objetivo

OBJ 3

Garantir
qualidade
efluentes
ETAR´s.

a Percentagem
dos cumprimento
das
paramétricos.

de

ETAR´s em
aos
valores

Controlo e manutenção da qualidade da água da piscina municipal coberta
O acesso dos munícipes à prática desportiva constitui um importante fator de desenvolvimento
social e desportivo do concelho de Mirandela. A utilização da piscina municipal coberta, procura
satisfazer as necessidades educativas e formativas da população jovem, promover a ocupação dos
tempos livres, responder às necessidades de manutenção de saúde e contribuir de uma forma geral
para a prática desportiva, favorecendo em todos os casos as interações sociais.
A água sendo um dos elementos fundamentais de uma piscina, é imprescindível o seu tratamento e
controlo, quer físico-químico quer bacteriológico, de forma a ter um aspeto agradável e convidativo
e simultaneamente não seja um meio de contaminação e transmissão de doenças.
Metodologia Adotada
O plano de controlo da qualidade da água, que a piscina municipal coberta desenvolveu, constou de
um esquema de tratamento eficaz, de modo a garantir uma água sem micro-organismos
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patogénicos, odores desagradáveis, produtos tóxicos e turvação, combinando os tratamentos físicos
e químicos e o controlo dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos.
Este plano é baseado nos seguintes documentos:
• NP4542 – Piscinas, Requisitos de qualidade e tratamento da água para uso nos tanques,
que fixa as características a que deve obedecer a água utilizada em piscinas de uso
público de forma a garantir que a sua composição físico-química e microbiológica é
compatível com os usos previstos, sem por em rico a saúde humana.
• Decreto Regulamentar n.º 5/97 de 31 de Março, que regula as Condições Técnicas e de
Segurança dos Recintos com Diversões Aquáticas.
•

Diretiva CNQ 23/93, que fixa, com carácter geral, as disposições de segurança, hígiosanitárias, técnicas e funcionais, que devem ser observadas nas piscinas e nos
estabelecimentos dedicados a atividades recreativas aquáticas correlacionadas, de uso
público, a piscina municipal coberta adotou os referidos documentos, em particular no que
concerne ao tratamento e controlo da qualidade da água.

• Circular normativa N.º14/DA da Direção Geral da Saúde, no âmbito do Programa de
Vigilância Sanitária de Piscinas, onde são estabelecidos valores máximos ou indicativos dos
parâmetros microbiológicos e físico-químicos, mais orientados para o campo da
monitorização da qualidade da água das piscinas públicas.
• Guidelines for safe recreational water environments, Vol II, Swimming Pools and Similar
Environments 2006, da OMS.
•

Portaria 353-A/2013;

•

ISO 7730:2005,

•

NP 1796

Controlo e regulação das características da água
Os parâmetros determinados em Laboratório Certificado, segundo as normas em vigor,
nomeadamente a NP EN ISO/IEC 17025, requisitos gerais de competência param Laboratórios de
Ensaio e Calibração, em 2017, estão expressos no quadro seguinte.
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Parâmetros Microbiológicos
Número de colónias a 37ºC (24h)

Expressão de
resultados
UFC/ ml

Métodos analíticos
EN ISO 6222

Bactérias Coliformes

UFC/100 ml

EN ISO 9308-1+AC

Escherichia coli

UFC/100 ml

EN ISO 9308-1+AC

Enterococos Fecais

UFC/100 ml

EN ISO 7899 - 1 ou EN ISSO 7899 - 2

Pseudomonas Aeruginosa

UFC/100 ml

EN ISO 16266

Estaphylococcus produtores de
Coagulase

UFC/100 ml

NF T 90-421

Total de Staphylococcus

UFC/100 ml

NF T 90-421

Parâmetros físico-químicos

Expressão de
resultados

Alcalinidade

mg/l CaCO3

Azoto Amoniacal

mg/l NH4

Ácido Isocianúrico

mg/l H3C3N3O3

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

Condutividade

µS/cm

Eletrométrico (NP EN 27888)

Cloretos

mg/l Cl

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

Cor

mg/l Pt/Co

método fotométrico calibrado com a escala
Pt/Co

Nitratos

mg/l NO3

EAM

Oxidabilidade ao permanganato

mg/l O2

Titulométrico (NP 731)

Turvação

UNT

Nefelometria com padrão de formazina (EN
ISO 7027) ou tubidimétrico com padrão de
sílica

Condutividade no ponto de rede de
abastecimento

µS/cm

Eletrométrico (NP EN 27888)

Oxidabilidade ao permanganato no
ponto de rede de abastecimento

mg/l O2

Titulométrico (NP 731)

Em 2017, foram efetuadas 672 análises aos parâmetros microbiológicos, à água das duas piscinas,
através de dois tipos de amostragens: à superfície e subsuperficiais, com frequência quinzenal, tal
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como prevê a NP4542. Relativamente aos parâmetros químicos, foram efetuadas 240 análises, à
água das duas piscinas, com frequência mensal.
Os parâmetros físico-químicos controlados com uma frequência mensal, semanal e diária, nas
instalações da piscina municipal, estão descritos no quadro que se segue, em conformidade com a
NP4542. A 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 FísicoQuímicos (Frequência
semanal)

Amónia

Parâmetros FísicoQuímicos (Frequência
diária)
Cloro Livre

Alumínio

Cloro Combinado

Amónio

Cloro Total
Ácido Isocianúrico

Cobre Livre
Ferro

pH
Temperatura

Sulfatos

Reposição de água nova nas piscinas
Com base no Decreto Regulamentar n.º 5/97, e na Diretiva CNQ 23/93 foi calculada a percentagem
diária de reposição de água nova, para cada tanque. Em conformidade com os referidos
documentos, a piscina municipal coberta assegura uma taxa de renovação média diária de água para
as duas piscinas. O quadro que segue sintetiza a características gerais das piscinas. Os gráficos
abaixo representados, evidenciam a taxa média mensal de reposição de água nova na piscina grande
e na piscina pequena e os volumes totais de água renovados entre 2014 e 2016.
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Piscina Grande

Piscina Pequena

Piscina

Tanque de
compensação

Piscina

Tanque de
compensação

625

67

97,5

33

Dimensões
(m3)
Total

692

130,5

Relativamente aos indicadores definidos para 2017, no âmbito do sistema de gestão de qualidade do
Município, foram ajustados em relação aos anos anteriores, tendo em consideração a adoção da
NP4542, que introduziu a pesquisa de novos parâmetros químicos. Assim, conclui-se o seguinte:
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Processo PO.01
N.º Objetivo

OBJ 4

Objetivo

Indicador

Cumprimento
dos
parâmetros
bacteriológicos na avaliação da
qualidade da água.
(7
parâmetros) Piscina Grande
% de conformidade
dos
parâmetros
Cumprimento
dos
parâmetros
bacteriológicos
bacteriológicos na avaliação da
qualidade da água.

Meta

Frequência

100%

Trimestral

(7 parâmetros) Piscina Pequena

OBJ 5

Cumprimento de parâmetros
químicos na avaliação da qualidade
da água.
(11 parâmetros)
Piscina Grande

Trimestral
% de conformidade
dos
parâmetros
químicos

100%

Cumprimento de parâmetros
químicos na avaliação da qualidade
da água.
(11 parâmetros)
Piscina Pequena

OBJ 6

Cumprimento do plano diário de
análises aos parâmetros fisícoquímicos obrigatórios.
(5 parâmetros) Piscina Grande

%
de
análises
físico-químicas em
incumprimento
<50%

PG.02_PROC.07_IMP.05

Trimestral

Página 138 de 270

Cumprimento do plano diário de
análises aos parâmetros fisícoquímicos obrigatórios
(5 parâmetros) Piscina Pequena

OBJ 7

Cumprimento diário de renovação
de água Piscina Grande

<2%
% média diária

Cumprimento diário de renovação
de água Piscina Pequena

Trimestral
<3%

4.5.3. Parques de Jardins
Plano de gestão de espaços verdes
•

A gestão de recursos humanos baseia-se na repartição de responsabilidades por tipo de
atividade e por zona geográfica, implementando sempre que necessário, uma gestão mista,
criando equipas de intervenção.

•

Elaboraram-se projetos/estudos de espaços verdes designadamente na “Requalificação da
envolvente do Santuário Nossa Senhora do Amparo”. Execução da rede de rega e projeto de
paisagismo na envolvente da Ecoteca.

•

Ao nível de uma estratégia de gestão sustentável foram implementadas algumas medidas, à
semelhança de anos transatos, entre as quais se salientam a restrição de uso de adubos
químicos, produtos fitossanitários (Implementar a medida "Zero Pesticidas", reduzindo
gradualmente a aplicação de fitofarmacêuticos e utilizando medidas mecânicas e biotécnicas),
sem colocar em causa o uso e utilização dos espaços.

•

No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, obtiveram-se os resultados trimestrais
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
(90,04 %).
Tabela 1 Indicadores trimestrais (%)
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

87,24

85,56

98,91

88,44
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•

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 (92,34 %) de
execução.

Tabela 2 Manutenção operacional anual do plano

•

Ações manutenção planeadas

Ações manutenção executadas

836

772

Ao nível da gestão água para rega, procedeu-se à inventariação dos elementos de captação e
distribuição. Ao nível dos sistemas de rega iniciou-se o inventário das áreas regadas e das
tipologias de rega existentes. Ao nível dos sistemas de controlo da rega foram adquiridos novos
programadores geridos a partir de qualquer smartphone ou tablet com Bluetooth 4.0, com
princípio de comunicação via WIFI ou BLUTOOTH.

Plano de Gestão do Viveiro Municipal
•

O plano de gestão do viveiro municipal assenta na manutenção atualizada do inventário
permanente. Tem como impressos de apoio a guia de entrada, guia de 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 foram 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.
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•

Como se pode observar no gráfico seguinte houve um acréscimo em 2017 na aquisição externa
de elementos verdes (12 121 un) relativamente a 2016. Relativamente à autoprodução verificase um decréscimo de 1754 (un) comparativamente com 2016.

•

O gráfico seguinte ilustra o destino dos elementos verdes nos anos de 2015 a 2017.

•

Foram ornamentadas com elementos decorativos de jardim 100 carretas que participaram na
décima quarta 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, envolvendo a comunidade escolar.

•

Execução da decoração e distribuição de 130 carretas pelas montras do comércio tradicional no
evento “Sábado em Grande “.
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XIVedição do 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.

Outras atividades
•

Efetuou-se a colheita tradicional e mecanizada da azeitona nas oliveiras dispersas pela cidade.
A componente de sensibilização dos mais jovens, que participaram na vareja, escolha de ramos
e acondicionamento da azeitona.

•

A transformação da azeitona decorreu no lagar da EPA (Escola profissional de Agricultura de
Carvalhais). Procedeu-se também ao processo de filtragem e embalamento do azeite. Os
resultados da produção dos últimos três anos encontram-se representados no gráfico seguinte.
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•

Como se pode observar no gráfico seguinte, realizaram-se (89) trabalhos de floricultura
ornamental, decoração de espaços, em ações ou eventos promovidos pelo Município. Aquele
valor foi de (93) em 2015, (87) em 2016 e (89) em 2017.

•

Decoração do espaço no edifício da Alfândega Porto no evento - Feira da Alheira 2017. Decoração na
XII edição do Festival do azeite novo.

Festival de Sabores do azeite novo

•

No ano de 2017 foram acompanhadas no viveiro ou em espaços verdes várias medidas solicitadas pelo
Instituto de reinserção Social (IRS) no âmbito da prestação de trabalho comunitário.

•

Estes serviços com a colaboração elaboraram a decoração de um carro alegórico que participou na
marcha luminosa das festividades em honra de Nossa Senhora do Amparo.
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Floricultura ornamental/decoração de carro alegórico Festa N. Srª Amparo

Apoio a outros setores
Durante o ano de 2017, 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.
4.6 – Unidade Orgânica de Infraestruturas Públicas (UOIP)
4.6.1 – Abastecimento Público de Água
A estrutura física de gestão e manutenção da rede de abastecimento de água a cargo desta Divisão
comporta 63 captações de água, 11 Estações Elevatórias, 42 Estações de Tratamento de Água, 77
reservatórios, 119 Km de condutas adutoras e 350 Km de condutas de distribuição. Estão
associados ainda cerca de 14 000 contadores de água passíveis sempre de qualquer tipo de
intervenção. Para apoio a todas estas infraestruturas, acrescidas naturalmente de todas as
imprevisibilidades decorrentes da própria rede, esta Divisão dispõe apenas de 12 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;
- 1 trolha, desempenhando a tarefa de canalizador;
- 2 calceteiros (sendo que um dos mesmos efetua as tarefas de operador de Estação de Tratamento
de Água);
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- 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 54,6 anos, sendo que nesta data
acabou de se aposentar um funcionário por motivos de saúde e um outro se encontram em “Estado
de Incapacidade Temporária”, há cerca de dois anos, pelo que é previsível que não regresse ao
trabalho, pois também atingiu já os 66 anos de idade.
A principal dificuldade prende-se, como é notório, com a falta de meios humanos afetos a este
Serviço. Se há alguns anos atrás havia capacidade para a execução dos diversos trabalhos
necessários à gestão da rede de abastecimento, neste momento já não existe essa capacidade, tendo
de se adjudicar ao exterior, quando possível e com os constrangimentos daí decorrentes, a grande
maioria dos trabalhos.
Atualmente não há qualquer possibilidade de fazer manutenção preventiva nas mais diversas
infraestruturas. Com os meios humanos existentes apenas se consegue recorrer a algumas mais
urgentes solicitações dos munícipes e reparação de avarias na rede de abastecimento.
Viaturas existentes
Em relação aos principais meios existentes nesta Divisão, nomeadamente o parque automóvel
existente, é composto pelos seguintes veículos:


1 Carrinha Toyota Hilux, do ano de 1994;



1 Renault Clio, do ano de 2000;



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



1 Renault Kangoo, do ano de 2001;



1 Carrinha Mazda 4x4, do ano de 2001;



1 Carrinha Mazda 4x4, do ano de 2002;



1 Carrinha Isuzu, do ano de 2003;



1 Renault Trafic, do ano de 2003;



1 Renault Kangoo, do ano de 2003;



1 Renault Kangoo, do ano de 2016;



1 Renault Kangoo, do ano de 2017.
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Como é notório os veículos afetos a esta atividade possuem uma média de idades muito elevada e,
consequentemente, um elevado número de quilómetros. Não raras vezes é comum permanecerem
nas oficinas para a sua manutenção.
Diretamente ao serviço desta Divisão não existe qualquer tipo de máquina retroescavadora ou
similar para a reparação de avarias, execução de ramais e demais atividades diárias.
Atividades efetuadas
Apresentam-se, de seguida, as atividades mais importantes relacionadas com a gestão da rede de
abastecimento de água durante o ano de 2017 e sua comparação com os anos anteriores.

Descrição dos serviços efetuados

2015

Aferição de contador

2016

2017

0

3

0

256

191

247

Avaria na zona ramal/contador

15

6

1

Colocação de caixa de contador

13

4

1

234

49

309

Contador parado

35

62

77

Falta de pressão

6

9

17

31

13

20

578

488

521

20

60

145

Rescisão a pedido do consumidor

493

317

362

Rescisão por falta de pagamento

91

108

16

Substituição de contador

0

3

25

Substituição de bomba submersível

3

1

0

Substituição de torneira de passagem

66

23

38

Ver ramal de água

23

27

42

1864

1364

1821

Avaria na rede pública

Contador danificado

Mudança de lugar de contador
Ordem ligação contador
Outros

Total
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Principais atividades
desenvolvidas

Trabalhos de manutenção efetuados periodicamente
Diariamente procedeu-se ao controlo e desinfeção da água distribuída, em todos os Sistemas de
Abastecimento, de forma a manter o nível de qualidade legalmente exigido. Neste contexto salientase 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.
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Trabalhos diversos


Substituição de bombas submersíveis;



Monitorização semanal das casas do loteamento Retiro da Princesa do Tua e Av. 25 de
Abril;



Levantamento e posterior implantação do cruzamento da localidade dos Passos;



Levantamento ETAR dos Passos;



Levantamento de Infraestruturas existentes em Vale de Asnes e Cruzamento da Bouça para
prolongamentos das redes de água e saneamento;



Levantamento em Vale de Maior para execução de coletor de saneamento;



Levantamentos para projetos de ciclovia;



Levantamento do percurso Vale de Madeiro – Reservatório de S. João para execução de
projeto de colocação de conduta de água;



Levantamento de diversas infraestruturas (Reginorde, Rua Vasco da Gama, Av.
Comunidade Europeias);



Alinhamentos;



Levantamento terreno da ETAR dos Passos e ETAR Avidagos;



Implantação de “terrados” no espaço da Reginorde (Feira);



Levantamento em Valbom dos Figos para execução de coletor de água e saneamento;



Levantamentos para projetos de ciclovia:
Rotunda das Pirâmides – “Emissora (Rua de Sto. António);
Av. Varandas do Tua;
Av. Eng.º Camilo Mendonça;



Levantamentos de terrenos de talude entre a Av. Varandas do Tua e a linha de caminho-deferro entre a Ponte Europa e a ETAR de Mirandela;



Acompanhamento topográfico das obras do PAMUS;



Acompanhamento e levantamento das infraestruturas da obra da Rua dos Combatentes da
Grande Guerra;



Acompanhamento da execução da rede de abastecimento de água na localidade de Valbom
Pitez.
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Acompanhamento da execução da rede de abastecimento de água na localidade de Torre D.
Chama;



Acompanhamento da execução da conduta de abastecimento de água para a localidade de
Vilares da Torre;



Colocação de Grupo Hidropressor na localidade de Fradizela;



Acompanhamento da substituição, pela empresa Elitua, de 1200 contadores de água;



Submissão de dados à ERSAR, relativos à Qualidade de Serviço prestado aos utilizadores,
relativo a 2016;



Auditoria da ERSAR relativo à Qualidade de Serviço prestado aos utilizadores, relativo a 2016;



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

No âmbito do POSEUR:


Levantamento das infraestruturas de água e saneamento para atualização de cadastro da
rede, estando concluídos cerca de 80% do trabalho total.

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;
- 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;
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- 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.
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Descrição dos serviços efetuados

2014

Aferição de contador

2015

2016

0

0

3

183

256

187

Avaria na zona ramal/contador

38

15

6

Colocação de caixa de contador

10

13

4

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

12

0

3

6

3

1

Substituição de torneira de passagem

28

66

23

Ver ramal de água

14

23

27

2008

1864

1329

Avaria na rede pública

Contador danificado

Substituição contador
Substituição de bomba submersível

Total

Principais atividades desenvolvidas
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Trabalhos de manutenção efetuados periodicamente
Diariamente procedeu-se ao controlo e desinfeção da água distribuída, em todos os Sistemas de
Abastecimento, de forma a manter o nível de qualidade legalmente exigido. Neste contexto salientase que há uma passagem diária, repartida por três zonas distintas do concelho:
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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;



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;

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 153 de 270



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…

4.6.2 – Saneamento
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.
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.
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Em relação aos principais meios existentes nesta Divisão, nomeadamente o parque automóvel
existente, é composto pelos seguintes veículos:


Camião Mitsubishi Canter equipado com cisterna de vácuo e bomba de água de alta pressão,
com capacidade de 2500l de águas sujas e 500l de águas limpas, com cerca de 375.000km;



1 Carrinha Toyota Hylux 4x4, com 5 lugares e caixa de madeira, com cerca de 425.000km;



1 Carrinha Nissan Pickup 4x4, com 5 lugares e caixa de madeira, com cerca de 225.000km;



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.
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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:
2015

2016

2017

Total
Geral

674

611

574

1859

Inspeção caixas visita

7

3

2

12

Limpeza EE

52

58

55

165

Limpeza Etar

128

203

286

617

Limpeza Fossa/Poço

82

95

106

283

Limpeza Sarjetas

16

12

9

37

Limpeza Wc port.

74

54

54

182

Manutenção EE/ETAR

11

22

Manutenção Preventiva

87

73

77

237

1131

1163

3425

Descrição dos trabalhos realizados
Desobstruir e lavar

Total das tarefas descritas 1131

33

No ano de 2017, 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.
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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 2017, foi
semelhante ao ano anterior.

Tipo de serviços realizados
Ano 2016

Ano 2015
Mês

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

Ano 2017

Total
Total
Total
TOTAL
Serviços Serviços serviços Serviços Serviços serviços Serviços Serviços serviços
GERAL
privados públicos realizado privados públicos realizado privados públicos realizado
s
s
s
21
14
30
20
15
7
22
18
13
15
20
22
217
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75
71
101
100
77
26
119
90
38
90
56
71
914

96
85
131
120
92
33
141
108
51
105
76
93
1131

23
11
24
14
18
14
20
24
12
19
20
11
210

72
70
75
63
89
87
86
95
43
85
88
68
921

95
81
99
77
107
101
106
119
55
104
108
79
1131

18
12
21
16
15
13
20
12
19
16
18
14
194

82
76
98
76
79
89
94
58
107
72
77
61
969

100
88
119
92
94
102
114
70
126
88
95
75
1163

291
254
349
289
293
236
361
297
232
297
279
247
3425
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O quadro seguinte descreve os trabalhos particulares efetuados mensalmente, dos quais resultaram a
cobrança das respetivas taxas.

Taxas cobradas pela prestação de serviços realizados
Ano 2015
Ano 2016
Ano 2017
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Totais

Taxas cobradas Taxas cobradas Taxas cobradas TOTAL GERAL
1.059,28 €
745,38 €
1.646,72 €
875,78 €
430,50 €
459,30 €
799,50 €
933,96 €
580,07 €
816,72 €
1.035,17 €
492,00 €
9.874,38 €

796,55 €
162,36 €
1.062,72 €
492,00 €
927,42 €
511,48 €
735,54 €
1.096,99 €
625,34 €
954,48 €
883,63 €
423,86 €
8.672,37 €

1.010,08 €
823,12 €
1.064,69 €
902,83 €
633,70 €
752,76 €
590,30 €
609,98 €
998,50 €
740,46 €
968,76 €
774,41 €
9.869,59 €

2.865,91 €
1.730,86 €
3.774,13 €
2.270,61 €
1.991,62 €
1.723,54 €
2.125,34 €
2.640,93 €
2.203,91 €
2.511,66 €
2.887,56 €
1.690,27 €
28.416,34 €

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

Trabalhos realizados por serviços externos
No ano de 2017, foram verificados entupimentos sucessivos em vários pontos da cidade de
Mirandela, em alguns casos diariamente, que causaram cheiros nauseabundos e algumas
inundações.
Estes entupimentos foram sempre abordados pela equipa de desobstrução no sentido de resolução
imediata do problema. No entanto, devido às dimensões dos coletores, aos resíduos encontrados e
associadas às limitações verificadas pelo nosso veículo de desobstrução, que apenas cumpre
corretamente as suas funções em coletores com dimensões até 200mm, apenas se conseguia colocar
em funcionamento, mas de forma deficiente o escoamento das águas residuais.
Assim, houve a necessidade de proceder à realização de dois ajustes diretos com empresas
exteriores, com veículos de grande capacidade, para a desobstrução dos troços de saneamento
anteriormente referidos, num total de 210 horas de trabalho.
Fiscalização de infraestruturas de gás natural, Tv cabo e fibra ótica e obras municipais


Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de gás natural no Concelho de
Mirandela;



Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de colocação de cabos elétricos da
EDP na cidade de Mirandela;



Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de colocação de cabos de
telecomunicações da PT na cidade de Mirandela;

Trabalhos diversos
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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-desemana de atividades, nomeadamente na “Semana do Caloiro”;



Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-desemana de atividades, nomeadamente na “Concentração Motard”;



Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-desemana de atividades, nomeadamente na “Semana Académica”;



Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-desemana 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 2016 foram introduzidos todos os dados solicitados pela plataforma
eletrónica da ERSAR, relativos a água e a saneamento, tendo sido posteriormente fornecidos
todos os elementos físicos que os evidenciaram;



No âmbito do processo de certificação de qualidade do Município, foram elaborados todos
os procedimentos julgados necessários para complementar a efetivação do mesmo, assim
como a efetivação dos anteriormente definidos;



Acompanhamento e fiscalização da obra “Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR
em Avidagos”;



Acompanhamento e fiscalização da obra “Execução contínua de ramais de água e
saneamento no Concelho de Mirandela”;



Acompanhamento e fiscalização da obra “Pavimentações e Infraestruturas na Freguesia de
Vale Gouvinhas”;

4.6.3 – Vias de Comunicação
Apresentam-se, de seguida, as atividades mais importantes desenvolvidas relativamente às Vias
Municipais e relacionadas com a gestão da rede viária durante o ano de 2016.
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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.

Limpeza de bermas valetas e taludes 2017
Estradas Intervencionadas

Medida

Total

Arruamento Urbano – Estanca Rios

km

1,000

Acesso A4

km

4,000

CM1069 – EM558/Quintas

km

1,300

CM1070 – EM206-1/Mosteiró

km

3,000

CM1071 – EM206-1/Guribanes

km

2,200

CM1078 – EN315/Chelas

km

4,400

CM1081 – EM559 (Carvalhais)/Vale Pereiro)

km

2,900

CM1082 - EM15/Pousadas

km

2,900

CM1083 - EM15/Vale de Lobo

km

1,400

CM1084 – EN315/Vale de Madeiro

km

1,100

CM1086 – EM 15/Vila Verdinho

km

3,000

CM1087 – EM15/Vale de Lagoa

km

3,250

CM1090 - da EM582 (Avidagos)/ Palorca

km

1,200

CM1093 – EM15-4/Barcel

km

5,000

EM15-4 - EN(M)15/Limite de concelho (Vila Flor)

km

23,000

EM206-1 - EM559/ER206 / MDL/Torre Dª Chama

km

22,000

EM555 - Vale de Gouvinhas (EN315) /Valbom Pitez EN315)

km

3,050

EM558 – Abambres/Quintas

km

4,750

EM558 – Abambres/V.Gouvinhas

km

4,600

EM529-1 - EM532/Limite de concelho (Vinhais)

km

1,800
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EM532 - ER315/EN206, passando por S. Pedro Velho e Vilar Ouro

km

8,000

EM535 - EM206-1/Limite do concelho (Macedo de Cavaleiros)

km

5,000

EM553 - EM206-1 (Vilares da Torre)/Limite do concelho (Macedo de Cavaleiros)

km

3,200

EM582 - EN(M)15 aos Avidagos/EN314 (Abreiro)

km

11,000

EM582-2 - da EM582 (Avidagos) ao Navalho

km

3,600

EM584 - Arruamento urbano/Rego de Vide

km

13,000

EM585 – EM15-4/Marmelos

km

1,300

EM578 - EN213/Limite de concelho Vila Flor (Trindade)

km

11,300

EM603- EN213/Aterro Sanitário

km

5,600

EM102 - EN(M)102/EN(M)102 _(Caravelas)

km

5,300

EM15 - Arruamento urbano/Limite de concelho (Macedo de Cavaleiros)

km

2,000

EM15 - Carvalhais /Açoreira

km

13,500

Acesso ao Nó da A4 de Lamas de Orelhão - EN15/IP4

km

4,400

Caminho Rural Carvalhal/Barcel

km

4,850

TOTAL

187,900

Reparação de pavimentos (Consumo = 242,38ton aplicadas nos seguintes locais)
Estradas Intervencionadas

Medida

Total

Arruamento urbano - EM206-1/Arruamento urbano

km

5,000

Arruamentos Urbanos na Cidade

km

30,000

Arruamento Urbano – Vale de Telhas

km

1,000

Arruamento Urbano – Valongo das Meadas

km

1,000

Arruamento Urbano - Passos

km

1,000

Arruamento Urbano – Zona Industrial

km

2,000

CM1071 – EM206-1/Guribanes

km

2,200

CM1081 - EM559/Vale Pereiro

km

3,000

EM213 - EN213/Arruamento urbano (Eixes)

km

2,000

EM534 – EN315/Fradizela

km

2,200

EM532 - ER315/EN206, passando por S.Pedro Velho e Vilar Ouro

km

8,000

EM535 - EM206-1/Limite do concelho (Macedo de Cavaleiros) (Arcas)

km

3,250

EM554 – EM206-1/Vale Prados

km

1,200

EM560 - EN15/EM206-1

km

12,160

EM572 – EM15/Romeu

km

2,000

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 162 de 270

CM1068 - EM556/Miradeses

km

2,900

CM1060 –EN315/Aguieiras

km

1,000

CM1063 – EM315/Ervideira

km

0,350

CM1064 - ER206/Ribeirinha

km

1,600

CM1078 - ER315/Parque de campismo

km

4,400

CM1081 – EM559/Vale Pereiro

km

2,900

CM1083 – EM15/Vale de Lobo

km

1,350

CM1087 – Açoreira/Vale de Lagoa

km

3,250

CM1090 – EM582 (Avidagos)/Palorca

km

1,200

EM558 - ER315 (Abambres)/EM555 (Vale Gouvinhas)

km

9,350

EM582-2 - EM582/Navalho

km

3,600

EM584 – Rego de Vide/Fonte da Urze

km

10,300

EM578 – EN213/Limite Concelho Vila Flor (Trindade)

km

11,000

EM555 – EN315 (Vale Gouvinhas)/Valbom Pitez

km

3,000

EM213 – Acesso aos Eixes

km

4,000

TOTAL

136.21

Candidaturas Fundo de Emergência Municipal:
- Trabalhos de Drenagem e Contenção de Taludes ........................................................... 38.300,00 €
- Pavimentação Betuminosa .............................................................................................. 88.392,00 €

Aplicação de Herbicida:
- Acesso a A4
- EM 15-4, do Aeródromo a Valverde da Gestosa
- EM 585, de acesso a Marmelos
- EM 15, de Carvalhais a Açoreira
- EM 206-1, de acesso a Torre D. Chama
- EM 603, de acesso ao aterro sanitário
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5 - DIVISÃO DE FOMENTO TERRITORIAL
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,
planeamento, urbanismo, obras públicas e particulares, projetos e fiscalização.
5.1 – Unidade Orgânica de Arquitetura, Arqueologia e Sistemas Geográficas
No âmbito das funções desta unidade orgânica, durante o ano de 2017, estiveram afetos 1 assistente
operacional, 3 assistentes técnicos e 5 técnicos superiores, sendo estes últimos, composto por três
arquitetos, uma geógrafa e um arqueólogo.
Se no ano de 2016, estes serviços perderam dois trabalhadores, uma arquiteta 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 Acão Social, em concreto para os
serviços gráficos, sendo que o chefe desta unidade orgânica, esteve de baixa médica a partir de 17
de setembro de 2016 até 17 de fevereiro de 2017. Já no ano de 2017, esteve o SIG (Sistema de
Informação Geográfica), sem a sua técnica superior, Dr.ª Maria Gouveia, a partir de 3 de abril de
2017 até 4 de dezembro de 2017, ausente em licença sem remuneração, funcionando neste período
com um único assistente técnico.
O gabinete de projetos desta unidade orgânica, não faz nem nunca fez parte do “Sistema de Gestão
da Qualidade” do Município de Mirandela.
No âmbito da Arquitetura e Urbanismo, destaca-se a realização dos seguintes trabalhos:
Elaboração de proposta no âmbito do Programa Nacional para a Coesão Territorial – Linha de
Apoio à Valorização Turística do Interior, intitulado Valorizar - Programa de Apoio à Valorização
e Qualificação do Destino.
Elaboração de estudo e levantamento sobre os Moinhos no território do concelho, em particular os
visitáveis, com preenchimento de formulário e fotografias, para publicação a desenvolver pelo
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., com o título Moinhos no Norte de Portugal.
Elaboração de pesquisa, estudos e texto sobre os caminhos de Santiago que passariam pelo
concelho de Mirandela, sua proveniência e ligações, trabalho este publicado em Dezembro de 2015

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 164 de 270

intitulado “Estudos do Traçado dos Caminhos de Santiago no Norte de Portugal” pelo Eixo
Atlântico.
Apreciação e parecer relativo ao Projeto de Sinalização do PNRVT (Parque Natural Regional do
Vale do Tua).
Proposta/projeto com caderno de encargos de aquisição e colocação com acompanhamento em obra
de cento e seis placas toponímicas na zona histórica de Mirandela.
Levantamento e representação em mapa da cidade de toda a sinalética direcional para criação de
Geoportal SIG.
Levantamento e representação em ortofotomapa, da localização de todos os Parques de Merendas e
praias fluviais licenciadas na área do concelho, para fornecimento ao Parque Natural Regional do
Vale do Tua (PNRVT).
Elaboração/recolha de dados históricos e fotográficos para fornecimento á firma “O CUBO” sobre
o evento “LUZ TUA”, para projeção de imagens interativas em locais históricos da cidade.
Elaboração de texto para painel informativo para o interior do Museu do Azeite e da Oliveira, sobre
a biografia/história do edifício.
Estudo de localização de vários abrigos na área urbana da cidade, para colocação por parte da Junta
de Freguesia de Mirandela. Obra não acompanhada.
Reuniões de trabalho com o arqueólogo, Dr. Pedro Xavier da Universidade do Minho, que tem
visado estudos de investigação a desenvolver sobre matérias líticas provenientes do Buraco da Pala.
Reuniões de trabalho sobre o património cultural e natural da Serra dos Passos, com a presença da
arqueóloga, professora, Dr.ª Maria de Jesus Sanches, e representantes da ESACT e da UTAD, com
intuito também na criação de parcerias.
Elaboração do relatório de atividades de 2016.
Avaliação dos trabalhadores adstritos a esta unidade orgânica no âmbito do SIADAP, biénio
21015-2016.
Apresentação a todos os trabalhadores desta unidade orgânica dos objetivos e competências no
âmbito do SIADAP, para o biénio 2017-2018.
Elaboração de proposta de regulamento intitulado – Regulamento de Intervenção nos Conjuntos
Urbanos Patrimoniais e Outro Património Imóvel do Concelho de Mirandela.
Pesquisa e tratamento de dados no âmbito do património respeitante a todos os combatentes da
Grande Guerra da área do concelho, para constituir parte do Monumento a erigir, no gaveto das
ruas Combatentes da Grande Guerra, Cabo de Vila e Tanque.

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 165 de 270

Preparação do processo, para pedido de parecer à IP (Infra estruturas de Portugal) respeitante à
colocação de um painel turístico/informativo elaborado pela equipa de projeto, a colocar junto à
Ponte da Pedra classificada como Monumento Nacional, na proximidade da Vila de Torre Dnª
Chama.
Avaliação e análise das propostas relativas ao orçamento participativo.
Foram desenvolvidas diversas actividades, 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 projectos de arquitectura e urbanismo, com reuniões de trabalho sistemáticas
com múltiplos técnicos envolvidos, das mais variadas áreas do município, incluindo programação,
elaboração de candidaturas, projectos de execução, apreciação e execução em obra com
acompanhamento de alguns dos trabalhos.
Vários assuntos foram informados ao longo do ano de 2017, 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.
Execução de três vistorias com relatório de verificação das condições de segurança e salubridade e
arranjo estético de edifícios. Dois na cidade de Mirandela e um na aldeia de S. Salvador.
Elaboração de candidatura n.º P059617 – “Fruição do Património Construído do Concelho de
Mirandela”, no âmbito do Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística do
Interior. Houve necessidade de desenvolver desenhos de placards de informação turística e
preparação de processo de pedido de parecer à DRCN (Direcção Regional de Cultura do Norte).
Estudo da sinalética direccional para a zona da Rotunda das Comunidades Europeias/Rua Rafael
Bordalo Pinheiro, face às obras em curso (construção de rotunda).
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.
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A área de projetos de arquitetura e urbanismo desta unidade orgânica, que teve a total e contínua
participação, coordenação e colaboração, por parte do seu responsável, desenvolveu, entre outros,
os serviços que se destacam no quadro seguinte:
Projetos Internos

Projeto de arquitetura e urbanismo de ampliação da zona industrial de Mirandela

Elaboração do projeto de arquitetura/urbanismo do PAMUS 1 – Criação da Via Pedonal em Troço
da Av. José Machado Vaz
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Elaboração do projeto de arquitetura/urbanismo do PAMUS 1 – Criação da Via Pedonal em Troço
da Av. José Machado Vaz.

Elaboração do Projeto de execução "PDCT-Reabilitação Energética de Pavilhões Desportivos
Municipais - Pavilhão Desportivo de Mirandela – INATEL

Em elaboração o projeto PMUS 1 - Criação de rede ciclável e pedonal
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“Projecto de execução "Reabilitação do Espaço Público Envolvente ao Santuário Nossa Senhora do
Amparo".

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável PMUS 4 – Promoção dos modos suaves no Centro
Histórico de Mirandela
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Projeto de arquitetura para o Monumento na Rotunda da Av. Comunidades Europeias com a Rua
Rafael Bordalo Pinheiro – Zona Industrial

Projeto de acesso ao Paço dos Távoras a pessoas com mobilidade condicionada

Elaboração de estudos de projecto de arquitectura da Reabilitação da estrutura verde no Vale da
Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde – PARU 2
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5.1.1 - Gabinete do património histórico
Dos 5 relatórios finais referente a pedido de autorização de trabalho arqueológico (PATA) por
finalizar (2014, 2009, 2007, 2005 e 2002-2003), foram concluídos e submetidos 1 relatório final
(referente ao PATA de 2014) endereçado à DGPC, no último trimestre de 2017. O processo conclui
com a transferência do espólio arqueológico do director científico para uma entidade credenciada,
de acordo com o artigo 18.º da lei 164/2014, de 04/11, que ocorrerá em 2018.
Deu-se continuidade à elaboração dos restantes relatórios finais em falta, com particular aposta no
PATA de 2009.
Projetos cofinanciados em execução:
•

“Festa dos Reis de Vale de Salgueiro” (responsabilidade pelo projecto: Junta de Freguesia

de Vale de Salgueiro);
•

Patrimonialização da Festa dos Caretos, dos Rapazes e de Santo Estevão em Torre de Dona

Chama (responsabilidade pelo projecto: Associação Dona Flâmula (Torre de D. Chama))

• Procedeu-se ao apoio (como pivot) aos parceiros da Rede de Património Cultural
Transmontano (Municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Vila
Flor, Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, Museu do Abade de Baçal e
Direcção Regional da Cultura do Norte) na elaboração de 6 oficinas de conhecimento sobre
património cultural, tendo em Mirandela decorrido no dia 12/01/2017; na elaboração de projectos a
candidatar ao VALORIZAR; na execução de reuniões de trabalho; em visitas de apoio aos
parceiros, apoio à implementação da bolsa de exposições museológicas temporárias;

Foram elaboradas as seguintes propostas:
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•

Participação na candidatura SMARTOUR ao INTERREG SUDOE da responsabilidade

da Universidade de Valência.
•

Construção de projecto a candidatado à linha de apoio do programa VALORIZAR, no

qual foi incluído os painéis informativos indicados ao “plano de projectos 2017”. A candidatura tem
a designação “Fruição do Património Construído do concelho de Mirandela” e foi submetida no
último trimestre de 2017. Trata-se de um projecto orientado na disponibilização de informação
sobre o património cultural imóvel construído através de um guia interactivo, site, folhetos e a
existência no território de painéis informativos. Neste projecto participa a ESACT-IPB.
•

Procedeu-se à verificação de ocorrências em património cultural imóvel do concelho de

Mirandela e à indicação das medidas de minimização e de salvaguarda. Esta tarefa foi articulada
com a arquitecta Adelaide Carpinteiro, responsável pela fiscalização. Por exemplo, foi identificado
um novo sítio arqueológico em Alto dos Fornos em São Pedro Velho.
•

O apoio objectivou na actualização e adequação da informação às normas nacionais do

acervo associado ao Museu Armindo Teixeira Lopes. Para tal, foi identificado os procedimentos a
seguir, a distribuição das tarefas a cada um vai desenvolver para alcançar uma solução que permita
o Dr. Armando no Museu Municipal Armindo T. Lopes trabalhar informação da colecção existente;
rectificado a ficha de inventário com a informação existente para o Dr. Armando verificar erros que
desviem das normas.
•

Foram desenvolvidas reuniões técnicas e correcções para a proposta de regulamento que

visa 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. Contudo, aguarda-se que
superiormente dê seguimento à proposta de regulamento.
•

A implementação de informação patrimonial no centro histórico de Mirandela.

•

A criação de oferta patrimonial e atracção de públicos para o concelho de Mirandela.

Proposta em curso conjuntamente com a Betina e Ana Pimpão do serviço de turismo. Procedeu-se à
identificação das debilidades de tornar visitável o concelho de Mirandela e passou-se para uma
proposta para a cidade de Mirandela.
•

Mediante proposta da Junta de Freguesia de Torre de Dona Chama foram desenvolvidos

contactos e reuniões, incluindo com o executivo da autarquia, no sentido de dinamizar um projeto
de médio prazo para o conhecimento e valorização do Castro de São Brás (Torre de Dona Chama).
Para tal, estabeleceu-se uma parceria com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra para
colaborar no projeto, faltando para formalizar a assinatura do protocolo.
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5.1.2 – Serviço de sistemas de informação geográfica
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 temática: 282 temas
Manutenção / Atualização da base de dados geográfica
• Atualização e inserção de novos dados nas tabelas de atributos dos temas de cartografia temática
previamente inseridos na base de dados geográfica do SIG de Mirandela “websigmdl.cmmirandela.pt”
Disponibilizar informação geográfica
• Resposta a 99 pedidos internos das Unidades Orgânicas Municipais, das juntas de freguesia e
de outras instituições colaboradoras.
•

Resposta a 19 pedidos externos de munícipes e de outras entidades.

Geoportais
• Atualização do servidor de mapas “LIZMAP” para a versão mais recente.
•

Reinício do servidor para serem aplicadas as novas alterações.

•

Passagem do servidor “websigmdl.cm-mirandela.pt” das nossas instalações para a AMTQT.

•

Instalação de todos os programas necessários para o bom funcionamento dos geoportais.

•

Passagem de todos os dados para o servidor “websigmdl.cm-mirandela.pt” na AMTQT.

•

Testes a todos os serviços disponibilizados nas “redes externa e interna”, para verificar o bom

funcionamento de todos os geoportais publicados.
•

Foram criados 6 Geoportais:


Oliveiras adotadas;



Pontos de Pagamento de Água;



Resposta Social;



PDM - Plano Diretor Municipal (vetorial);



Sinalização Vertical na Cidade de Mirandela.



Camélias e Magnólias na cidade de Mirandela.

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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Trabalhos realizados pelos SIG em 2017

5.2 Unidade Orgânica de licenciamento de obras particulares
Fruto da proposta de anos anteriores em aumentar o número de indicadores de qualidade, na área do
urbanismo foram informados 841 requerimentos, dos quais pelo menos 704

(1)

(83,7%)

englobados nos indicadores de qualidade: (1) licenciamentos e comunicações prévias – 567, (2)
pedidos de autorização de utilização – 78, (3) certidões de casa antiga - 59. Também se informaram
no capítulo das “informações diversas” alguns requerimentos abrangidos pelos indicadores de
qualidade, que contudo não estão quantificados no total atrás apresentado.
Neste ano de 2017 mantiveram-se dos anos anteriores, os indicadores de qualidade relacionados
com a atividade dos particulares, seja no âmbito do licenciamento ou comunicação prévia, seja no
âmbito da autorização ou dos assuntos diversos, o que permite ter a atividade desta subunidade
orgânica abrangida por indicadores de qualidade, num valor que se situará entre 83,7% e os
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100%, dependendo este número final do número de requerimentos de assuntos diversos abrangidos
pelos indicadores de qualidade.

Dada a reorganização interna de afetação de técnicos e funcionalidades que pontualmente têm lugar
por necessidade superior de rentabilizar os recursos humanos existentes numa lógica política da
organização dos serviços, os requerimentos de libertação de caução deixaram de ser informados
nesta subunidade orgânica, bem como os requerimentos relacionados com jazigos planos e outros
assuntos, daqui resultou uma diminuição do número de informações relacionadas com os
licenciamentos e em particular com as informações de natureza diversa, quando comparadas com os
números de há dois anos atrás (2015).
No âmbito da qualificação dos serviços de urbanismo, continuei a colaboração na supervisão e
aperfeiçoamento do processo da qualidade PO.07 (Urbanismo).
No que diz respeito ao GAM mantive colaboração para implementação do licenciamento zero e
também do Regime Jurídico de Comércio, Serviços e Restauração. Neste âmbito esta subunidade
orgânica promoveu um conjunto de 2 reuniões (3 em 2016) com colegas, que direta ou
indiretamente estão envolvidos neste tipo de procedimentos.
(1)

Resulta da soma de Licenciamento, comunicação prévia e outros temas abrangidos pelos

indicadores de qualidade.+ Autorizações de utilização com ou sem realização de vistoria +
Certidões de casa antiga.

5.2.1 Coordenação da Revisão do PDM e elaboração do PU
No âmbito do conteúdo funcional do tema PDM, foi decidido por proposta desta subunidade
orgânica, iniciar os procedimentos para revisão do PDM, por força de aplicação da legislação que
determinou um prazo de 5 anos para adaptação dos PDM existentes ao Decreto Regulamentar n.º
15/2015 de 19 de Agosto. A 1ª etapa consiste da contratação da Atualização da Cartografia,
processo que, com alguns sobressaltos, julgo que está em fase de adjudicação.
Contudo dada a nova reorganização orgânica a implementar pelo novo Executivo, esta subunidade
orgânica passará a ser liderada por outro colega, que em futuros relatórios responderá por estes
temas.
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No âmbito do conteúdo funcional do tema PU, recordo que em 2016 foi declarada a cessação
contratual com o gabinete que estava a elaborar o PU, ficando este para elaboração conjunta com a
revisão obrigatória do PDM. Tal como o PDM, o PU aguarda a conclusão da atualização
cartográfica.

5.2.3 Fiscalização sucessiva
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.

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.
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 2017 é feita a rotatividade das brigadas.
Em transversalidade com área Funcional de Candidaturas e Projetos, dois técnicos superiores
prestam serviço na fiscalização técnica.
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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.

Atividades referentes ao ano de 2017
Fiscalização Municipal

2014

2015

2016

2017

Alinhamentos/Implantação de obras
particulares

62

54

65

71

Auto de notícia/participação

31

26

27

16

Autos de Embargo

20

19

19

14

Certidões

47

48

38

64

Feira Municipal (semanal)

52

52

50

54

104

104

100

54

………. ………..

203

182

Mercado Municipal (semanal)
Fiscalização Preventiva
Notificações

46

44

11

14

Ocupação da via pública

30

24

26

37

Queixas

41

37

38

60

Vistorias

53

30

26

36

Via pública - libertação de caução bancária.

12

8

15

36

291

226

230

301

46

26

53

63

Nº de informações prestadas pela fiscalização
Informações a requerimentos referentes a
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cemitérios
Declaração eletrónica - Regime Jurídico de
Acesso e Exercício de Atividades de
Comércio,Serviços e Restauração (RJACSR)

Fiscalização sucessiva - acompanhamento de
operações urbanísticas (equipa técnica e
fiscalização municipal)
Operações urbanísticas não sujeitas a controlo
prévio

………. ……….
30

2014

2015

2016

14

2017

………. ……….

Operações urbanísticas sujeitas a licenciamento ………. ……….
ou comunicação prévia
Total de operações urbanísticas verificadas

74

61

47

75

121

136

Transversalidade com a Área Funcional de Licenciamento e Obras
Particulares
Informações técnicas sobre:

2014

2015

Planeamento e Urbanismo (licenciamento, pip,
exposições e outros assuntos)

………. ……….

Ocorrências

2016

2017

104

230

………. ……….

77

66

Informações diversas

………. ……….

17

10

Certidões/declarações

………. ……….

5

9

Atendimento

………. ……….

143

230

Nota: Os técnicos de fiscalização, durante a sua ação fiscalizadora, percorreram 26.473 km durante
o ano de 2017, dentro da sua área do concelho.

5.3 Unidade orgânica de obras públicas e projetos
O somatório do valor das obras em curso, com execução financeira, por parte do DFT no ano de
2017 foi de 3.623.597,15 € e o valor dos trabalhos realizados foi de 730.559,15€. Há obras que
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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 recepção provisória por
um qualquer diferendo entre a Câmara e o empreiteiro.

Eliminação de obstáculos à circulação das pessoas com mobilidade reduzida - Acesso ao Paço
dos Távoras

Construção de estação elevatória de águas residuais em Vilares da Torre

Ligação entre a Rua do Castelo e a Rua Venâncio Calhau em Mascarenhas
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Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável - PAMUS 1: Criação de Via
Pedonal em troço da Av. Engº José Machado Vaz

PAMUS 4 - Promoção dos modos suaves no centro histórico de Mirandela

Parque gerações - Praceta Varandas do Tua – Mirandela
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Pavimentação de arruamentos vários em Torre Dona Chama

PDCT - Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela - Escola Básica n.º 5

PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora
do Amparo
O somatório do valor dos projetos executados orça em 669.345,00€:
• “Elaboração do estudo geológico e geotécnico da área de acolhimento empresarial de
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Mirandela”
• "Pavimentação de ruas a cubos de granito - Acesso ao Cemitério e Travessa João Manuel
Machado Vaz em Vale de Madeiro e Rua dos Caçadores em Mirandela"
• “Drenagem de águas pluviais em Torre Dona Chama - Rua João António Gonçalo”
• “Pavimentação do acesso e drenagem de águas residuais em Valbom dos Figos”
• “Eliminação de obstáculos á circulação das pessoas com mobilidade reduzida – Acesso aos
serviços técnicos e á biblioteca municipal”
• “Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável PAMUS 1: Rua Eng.º José Machado Vaz
– Construção de muros de suporte em gabião para criação de via pedonal”
• "Execução de infraestruturas de drenagem de águas pluviais e residuais em Torre Dona
Chama e Valbom do Figos"
• “Trabalhos de Drenagem e Contenção de Taludes”
• “Pavimentação a cubos de granito - Rua Rafael Bordalo Pinheiro em Mirandela”
• “Pavimentação de arruamentos vários em Torre Dona Chama"
• “Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável - PAMUS 1: Criação de Via Pedonal em
troço da Av. Engº José Machado Vaz”
• "Construção de estação elevatória de águas residuais em Vilares da Torre"

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.
Discriminam-se aqui algumas obras onde se realiza o trabalho de coordenação de
segurança:
• “Rede de drenagem de águas residuais e ETAR em Avidagos”;
• “Ligação entre a Rua do Castelo e a Rua Venâncio Calhau em Mascarenhas”;
• PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do
Amparo;
• “PAMUS 1 – “Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal - Troço da Rua da República, Av.
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Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Da Galiza e Troço
da Rua Rafael Bordalo Pinheiro”;
• -“Beneficiação da EM560, dos Avantos a Mascarenhas”;
• “Pavimentação de arruamentos vários em Torre Dona Chama”;
•

“PAMUS 4 - Promoção dos modos suaves no centro histórico de Mirandela”;

•

“Pavimentação dos acessos a Pereira, Romeu, Milhais e Ervideira”;

• “Pavimentações e Infraestruturas na Freguesia de Vale de Gouvinhas”;
•

“Beneficiação da EM560, dos Avantos a Mascarenhas”;

• “Cemitério Velho de Mirandela - Beneficiação da Capela”;
• “Pavimentação da EM 582-2, de acesso ao Navalho”;
• “Acesso ao Paço dos Távoras”;
• “Infraestruturas no Bairro Estanca Rios - 1.ª Fase”;
•

“Pavimentação de arruamentos vários em Torre Dona Chama”;

• “PDCT Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela – escola básica n.º 5”;
• “PDCT Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela – escola básica n.º 3”
• “Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação de Via Pedonal em
Troço da Av. Eng.º José Machado Vaz”;
• “Pavimentação da EM 582-2, de acesso ao Navalho”;
• “Acesso ao Paço dos Távoras”;
•

“Infraestruturas no Bairro Estanca Rios - 1.ª Fase”;

• “Construção de estação elevatória de águas residuais em Vilares da Torre”;

Desta Área Funcional faz ainda parte as CANDIDATURAS, que durante o ano transato,
desenvolveu as seguintes actividades:
•

Recolha e tratamento de informação com vista a apresentação de candidaturas para
obtenção de cofinanciamento no âmbito dos diferentes programas nacionais e
comunitários;
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•

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;

•

Recolha, consulta e organização de informação, com vista ao preenchimento das
“Fichas de Contratação Pública”, relativos aos processos de concurso e adjudicação de
empreitadas e bens e serviços;

•

Recolha, e tratamento de informação com vista ao preenchimento de apresentação dos
Pedidos de Pagamentos;

•

Atualização da Base de Dados, respeitante aos projectos cofinanciados;

•

Elaboração das mais variadas informações, nomeadamente sobre os procedimentos que
devam ser adotados tendo em vista a elaboração, gestão, acompanhamento e
encerramento de candidaturas;

•

Apoio aos beneficiários do programa Solarh, nomeadamente na elaboração e
acompanhamento de candidaturas;

•

Participação em reuniões de trabalho tendo em vista a apresentação de candidaturas;

•

Apresentação de pedidos de Informação/Pareceres Técnicos aos Gestores dos diversos
programas;

Anos / Quantidade (n.º)
Indicadores do Serviço

2015

2016

2017

Candidaturas Solicitadas
Candidaturas Submetidas

12
12

16
19

09
09

Candidaturas Decididas

8

11

15

% de Candidaturas Submetidas dentro do Prazo

100%

100%

100%

Candidaturas Aprovadas

4

6

10

% de Candidaturas Aprovadas
Pedidos de Pagamento Submetidos

50%
46

55%
2

71%
32

Pedidos de pagamentos Rejeitados/anulados

---

---

11

Contratos Submetidos
Contratos Rejeitados

-----

3
---

13
2
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6 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURAIS
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 reafetação do
pessoal, teve na sua dependência, no ano de 2017, duas Unidades Orgânicas – 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.
A Unidade Orgânica de Educação e Ação Social já tinha sido assumida no final de 2016, a Unidade
Orgânica de Cultura, Desporto e Turismo, por questões internas de conveniência de serviço, foi
assumida em fevereiro de 2017.
O presente documento traduz o trabalho executado, que se descreve, sempre que possível,
quantificado e com análises comparativas plurianuais em quadros ou gráficos e imagens, e traduz
igualmente os objetivos definidos para o desempenho, que foram, na sua maioria, largamente
superados, com qualidade e muitas vezes com esforço dos trabalhadores da divisão, que não
obstante cumprirem o seu dever, o fizeram com empenho, mérito e responsabilidade.
Deu-se cumprimento às atividades previstas no Plano Anual de Atividades (PAA) da divisão
definido para 2017, que inicialmente previa organização e/ou apoio a 516 eventos/atividades (490
previstas no plano base mais 26 atividades decorrentes do mesmo). A estas somaram-se mais 22
extra plano, resultando num apoio efetivo a 410 iniciativas. Os cancelamentos registados foram da
responsabilidade das entidades organizadoras e, no caso das atividades internas, devido a limitações
de espaço e de auditório (que esteve fechado durante 5 meses) e não se prendem com capacidade de
resposta ou falhas no cumprimento do PAA.
Sublinhe-se que, no que se refere as ações decorrentes do PAA têm vindo a diminuir se comparadas
com o ano de 2016 (em que se registaram 143 e em 2017 apenas 26), o que traduz o esforço em
fazer um plano cada vez mais rigoroso.
Durante o ano em apreço foram acolhidos e acompanhados 6 estagiários distribuídos por vários
setores.
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6.1 - Unidade Orgânica de Cultura, Desporto e Turismo
6.1.1 - Biblioteca Municipal
Atividades Desenvolvidas
Serviços Técnicos
Ao longo do ano 2017 deu-se continuidade ao trabalho de atualização do catálogo bibliográfico.
Concluiu-se a inventariação do Fundo do PIAGET, catalogação do Fundo da Irene Vasconcelos,
Jorge Reis, limpeza e arrumação do depósito. A variação do n.º de documentos catalogados ao
longo dos anos em apreço deve-se à tipologia dos fundos. Em 2015 iniciou-se a catalogação do
fundo geral, já em 2016 e 2017 o tratamento técnico recaiu sobre os fundos reservados que devido à
sua singularidade são de maior exigência técnica.

2015
13461

Tratamento Documental
2016
6825

2017
7003

Novos Leitores Inscritos e Empréstimos Domiciliários
Durante o ano de 2017, foram emprestados 2184 documentos, é de salientar que o decréscimo de
empréstimos domiciliários poderá estar ligado à perda de valências da biblioteca, como foi o caso
da extinção do serviço da biblioteca itinerante e a transferência dos livros da ESCAT para a
biblioteca do Instituto. É de referir que o n.º de leitores inscritos e representados no gráfico
corresponde ao n.º total de inscrições independentemente de serem utilizadores ativos.

Visitantes da Biblioteca Municipal
O número de entradas registadas no espaço da Biblioteca no ano 2017 foi de 54.502. Apesar de
haver um decréscimo muito significativo no ano de 2016, que se deveu em parte a uma avaria no
sistema de contagem de entradas, registou-se uma tendência de crescimento em 2017.
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Atividades de Extensão Cultural
A Biblioteca ao longo do ano de 2017 deu continuidade a várias atividades de extensão cultural
devido ao sucesso e interesse manifestado pelos participantes. As atividades de extensão cultural
dividem-se em atividades com periodicidade permanente ou ocasionais. Em 2017, ao contrário dos
anos anteriores, foi contabilizado como n.º de participantes, o n.º de visitantes das exposições
temáticas da biblioteca (metade do n.º total de visitantes da biblioteca) por este motivo, o n.º de
participantes contabilizados aumentou consideravelmente.

Atividades Permanentes
Hora do Conto
As atividades da hora do conto realizam-se às terças e quintas-feiras na Biblioteca Municipal, e
quartas-feiras nas aldeias do concelho de Mirandela.

Hora do Conto no Museu da Oliveira e do Azeite
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Livros trabalhados na hora do conto:
Título

Autores

O Rei vai à caça

Participantes

Adélia Carvalho

189

João e o Feijoeiro Mágico

Richard Walker

197

O Rei Livro e a Princesa Palavra

Elisa Sá Costa| Adaptação do conto
de Umberto Eco

A Aventura Ecológica

Adaptação do conto de Umberto
eco
Adaptação de Júlia Rocha

106

Arrumado

Emily Gravett

102

O Coelhinho Branco

António Torrado

181

Balada para um Natal

Alexandre Parafita e Elsa Navarro

141

O Tranglomanglo

Cristina Taquelim

18

A Rainha das Rãs Não Pode Molhar os
Pés

249
743

Exposições Temáticas

Exposição “Carrinha 44”

Outras Atividades
Foram realizadas outras atividades de extensão cultural, como a feira do livro, apresentações de
livros e ateliers diversos.

Feira do Livro
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Ao longo de uma semana realizaram-se atividades de índole diversa, a destacar:
Apresentações de obras durante a Feira do Livro
27/05/2017

SEDA

Maria Silvestre Branco

28/05/2017

Encontro com o Autor

Pedro Chagas Freitas

2/06/2017

A Menina do sol e Outras Histórias

Virgílio Tavares

2/06/2017

O Mensageiro do Rei

Francisco Moita Flores

2/06/2017

De Mãos Dadas Com a Segurança

Renato Pita

3/06/2016

Pão centeio

Fernando Calado

Tua Biodiversidade | TuaEscrita

Vendas
No balcão de atendimento da Biblioteca venderam-se os seguintes materiais:
Fotocópias
Livros
Diversos

926
121
3
Total
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Conclusão
Ao longo do ano em apreciação, o trabalho técnico decorreu num ritmo moderado, tendo em conta
que se trata da reposição no catálogo informatizado da Biblioteca, dos dados catalográficos dos
livros catalogados há mais de uma década.
Além do trabalho técnico efetuado, continuou-se a apostar nas atividades de extensão e dinamização
cultural.
Destaca-se como muito positiva a utilização do serviço da biblioteca por parte do público jovem e
adulto que recorre com frequência a este espaço para estudar, assim como o público infantil, que se
descola assiduamente à biblioteca para assistir às sessões da Hora do Conto.
No âmbito da auditoria interna, que levantou uma não conformidade ao depósito da Biblioteca, o
mesmo foi arrumado, foram retirados todos os objetos que foram alvo de observação por parte dos
auditores, foram identificados materiais e caixas que estão depositados naquele espaço e procedeuse a uma limpeza geral. Está ainda em falta a identificação e organização de todos os materiais e
documentos guardados em dois armários, que serão tratados o mais breve possível, dentro da
disponibilidade técnica.
6.1.2 - PATRIMÓNIO HISTÓRICO, CULTURAL E MUSEUS
Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes
Ao serviço do Museu estão adstritos 2 técnicos superiores.
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)

Visitantes tipo

2015

2016

2017

933

1287

1278

Estrangeiros

129

99

35

Grupos de Escolas

684

1045

1005

Atividades diversas

1470

2114

1411

Exposições no Átrio do C. C. Municipal

650

950

387

3866

5684

4116

Total
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Atividades do Museu
Ciclo de Oficinas (Artes Plásticas) aos sábados:

Continuaram a decorrer aos sábados à tarde as oficinas de artes plásticas, sendo abordada a temática
“Pintura -Técnica Mista”. Estas oficinas tiveram como objetivo a dinamização do Museu Municipal
Armindo Teixeira Lopes, bem como a proximidade da comunidade com a cultura e as artes
plásticas.
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O mês de janeiro é o mês dedicado ao Festival de Sabores do Azeite Novo. Este festival mobiliza
vários colaboradores, desde a organização até à sua concretização, quer o pessoal mais ligados à
logística e eventos, quer o pessoal afeto ao Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes para as
diversas atividades que fazem parte da programação, nomeadamente:
- Organização do cartaz e acompanhamento de todas as atividades;
- Exposição no átrio do auditório e no Palácio dos Távoras - “Festival de Sabores do Azeite Novo”;
- O Azeite vai à escola | Ensinar com azeite| Provas de azeite, etc.
Ver Anexo I - Portfólio do XII Festival de Sabores do Azeite Novo 2017 .

Férias de Páscoa
Para esta época o Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes,
organizou várias atividades, contando com a presença
de 126 crianças e jovens que participaram nas diversas oficinas:
-Oficina de fantoches “ As mãos também contam histórias”;
-Oficinas de Pintura e Reciclagem;
-Oficinas de Iniciação ao Teatro.
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Dia Internacional da Dança
Mais uma vez o Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes comemorou este dia com uma atividade
intitulada, “Oficina de Dança e Expressão Corporal” proporcionando animação, ritmo e
descontração aos participantes.

Dia Internacional dos Museus
O Dia Internacional dos Museus, criado pelo ICOM - Conselho Internacional de Museus, pretende
celebrar e dar voz aos museus e ao papel que desempenham na sociedade atual, através da escolha
de um tema de reflexão a nível mundial, que permita uma discussão alargada e distintos pontos de
vista.
Este ano o tema escolhido pelo ICOM foi “Museus e histórias controversas: Dizer o indizível em
museus”, tendo esta atividade a colaboração da Enfermeira Miriam. Foi feita uma abordagem ao
“Bullyng”, tema bastante atual que vem preocupando pais e filhos. Estiveram presentes vários pais
e jovens que interagiram entre si e puderam relatar experiências vividas. Esta atividade contou com
a presença de 85 participantes.
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“Cartonera Malha Fina”
Esta atividade contou com a presença de 40 crianças e 6 adultos que participaram nas diversas
oficinas:

Oficinas do Conhecimento do Património Cultural da RPCT
“Conservação Preventiva”
Esta atividade contou com a presença de 40 participantes.

Visitas Guiadas
-Grupo da Universidade Sénior do Porto
- Professores reformados de Viana do Castelo
- Universidade sénior de Gondomar
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Grupos de Escolas
(Visitas Guiadas às exposições temporárias)

O Museu Municipal contou com a participação de 542 crianças e jovens nas visitas guiadas:
7 abril - EB1 Nº 1 – 1º ano
19 abril - Grupo escolar
20 abril - EB1 Fomento 1.º A
21 abril - JI Arco-Íris - Sala dos 5 anos | EB1 Fomento 4.º E
26 abril - J. I Miminho sala dos 3 anos | J. I Miminho sala dos 5 anos
27 abril – Grupo escolar
28 abril - J. I Miminho | EB1 Fomento 2.º/4.ºC
30 maio- Grupo de escolas de Marco de Canavezes
1 junho - Grupo de alunos de mestrado de Ciências da Cultura

7 junho – Grupos de escolas de Mirandela
5 de julho - ATL
21 de Julho – JI Colégio N.S. do Amparo

Grupos de adultos
O Museu Municipal contou com a participação de 443 participantes nas visitas guiadas:
18 maio – IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional)
20 maio – Rotários do Porto
20 maio – Militares que estiveram em Moçambique
23 maio – IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional)
21 junho – Idosos da Torre de Dona Chama

4 de Agosto – Grupo de Seminaristas
19 de outubro – Grupo de Seniores (Junta da Freguesia da Lomba/Gondomar)
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20 de outubro – Grupo de Seniores (Serviços Sociais da Administração Pública)
26 de outubro – Formandos do Curso de Turismo
27 de outubro - Formandos do Curso de Turismo
30 de outubro - Formandos do Curso de Turismo
9 de novembro – Formandos do Curso de Turismo
2 de dezembro – ESACT
12 de dezembro - Grupo das Oficinas do Conhecimento do Património Cultural (RPCT)

Apresentação de Livros
28 de janeiro - "Maria castanha"
04 de fevereiro - “Más Línguas - Boas Conversas”
11 de fevereiro - “Livros e-books”
22 de setembro – “Quem tem coragem?”

Reuniões
15 de fevereiro - PIICIE - Plano Intermunicipal e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
21 de fevereiro - Reunião da Plataforma Supraconcelhia da Rede Social
14 de março - Semana da saúde (Ação Social)

Audições da ESPROARTE
Estiveram presentes nas várias classes abaixo mencionadas 1.017 participantes (alunos, professores,
familiares e público diverso):
- Audição de piano
- 3ª Audição de Madeiras
- Audições da Academia de Música de Mirandela
- Master Classe Piano
- Master Classe Flauta
- Audição Piano da Professora Svetlana Tarassova
6 de julho – Recitais
6 de julho – Audição de cordas
11 de julho - Teste de cordas
12 de julho – Teste de cordas
28 de novembro – Recital de cordas
29 de novembro – Recital de cordas
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Exposições
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Exposições no Átrio

A exposição “10 Anos de Carreira” de Renato Pita, organizada pelo Museu, esteve patente no átrio
do Centro Cultural Municipal e contou com diversas visitas guiadas, bem com visitantes
individuais.

Esteve igualmente patente no Átrio do Auditório do Centro Cultural e Municipal de Mirandela, uma
exposição intitulada “Mostras do Acervo do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes – 80´s”
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Exposições Externas
Para além das exposições do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes colaborou-se com as
seguintes exposições externas, patentes no Átrio do Auditório Municipal.

Colaborou-se igualmente na exposição integrada na “Festa dos Reis”, que esteve patente na Junta
de Freguesia de Vale de Salgueiro.
Outras atividades:
Formações:
O pessoal do Museu tem participado nas várias oficinas da RPCT (Rede de Património Cultural
Transmontano):
27 de abril - Alfândega da Fé “Gestão Museológica, e Requisitos de Qualidade Técnica de Museus”
10 de Maio - Carrazeda de Ansiães “Inventario do Património Cultural Móvel: princípios, metodologias e
boas práticas”
19 de maio - Museu do Douro “Palestra sobre a temática do Dia Internacional dos Museus”
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Outros assuntos
RPCT (Rede do Património Cultural Transmontano)
No dia 6 de Julho, o Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes esteve representado pelo Dr.
Armando Graça na reunião da RPCT que teve lugar na AMTQT (Associação de Municípios da
Terra Quente Transmontana), onde foram discutidos diversos assuntos entre os quais:
- Programa de exposições museológicas temporárias;
- Balanço do 1º. Ciclo das Oficinas do Conhecimento em Património Cultural, que se realizaram e a
realizar;
-Preparar o 2º. Ciclo das Oficinas para o segundo semestre de 2018;
- Trabalhar uma proposta para apresentar uma candidatura sobre projeto de acessibilidades em
património;
O Dr. Armando Graça esteve também presente nas seguintes atividades e reuniões da RPCT :

Atividades / Eventos
13 de outubro - II Bienal Ibérica do Património Cultural - Amarante
31 de outubro – Oficinas do Conhecimento do Património Cultural – Vila Flor
“Curadoria de Exposições”
23 de novembro - Oficinas do Conhecimento do Património Cultural – Bragança
“Serviços Educativos”

Reuniões

10 e 23 de outubro e 14 de novembro – AMTQT (Associação de Municípios da Terra Quente
Transmontana) – Discussão da proposta de candidatura para divulgação da RPCT
27 de novembro – Reunião da MuD (Rede de Museus do Douro) – Freixo de Numão

RPM (Rede Portuguesa de Museus)
A diretora da RPM, Dra. Teresa Mourão agendou uma visita para o dia 22 de Setembro ao Museu
Municipal Armindo Teixeira Lopes, a fim de se inteirar “in loco” da realidade do mesmo, bem
como para esclarecimentos sobre os requisitos da credenciação à Rede (entretanto já iniciada com a
aprovação do respetivo Regulamento). Por assuntos inadiáveis da Dra. Teresa Mourão a visita foi
adiada para o dia 18 de dezembro. A equipa da DGPC (Direção Geral do Património Cultural)
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liderada pela Dra. Teresa Mourão (acompanhada pelo Dr. Fernando Mota Carneiro e Dra. Zita
Marques), fez a visita ao Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, Museu da Oliveira e do Azeite
e à Ecoteca. A conclusão a que se chegou foi exatamente a mesma que já havia sido transmitida
aquando da deslocação do Dr. Armando e da Chefe de Divisão da DEASC a Lisboa e que a seguir
se reproduz:
1 – Relativamente à proposta de Regulamento previamente enviada à Dr.ª Teresa Mourão, que
contemplava um regulamento polinucleado, que abarcava o Museu Armindo Teixeira Lopes, o
Museu da Oliveira e do Azeite, o Museu de Suçães e o Museu de Abreiro, a primeira abordagem
que nos fez é que estava muito bem e poderíamos seguir esse modelo.
Contudo, após o aprofundar da conversa sobre cada um dos espaços, a Dr.ª Teresa é de opinião
que:
O Museu Armindo Teixeira Lopes tem uma tipologia muito própria (Artes Plásticas e Artes
Decorativas), é muito específico, é um Museu de Arte Contemporânea, pelo que deverá ser feito um
só Regulamento para este espaço e circunscrever a especificidade de um Museu de Arte
Contemporânea, semelhante ao Museu do Chiado.
O Museu da Oliveira e do Azeite é um museu de território e este, sim, pode ter um regulamento
polinucleado. A sua tipologia envolve várias áreas, desde o ciclo da oliveira e do azeite, etnografia
e imaterial. Neste âmbito poderiam ser incorporados o Museu de Abreiro, Centros Interpretativos
e numa fase posterior o Museu de Suçães.
Não sendo o Museu de Abreiro da autarquia, terá que haver um protocolo, em que se defina que há
uma parceria na gestão do mesmo.
Suçães, sem haver intervenção no espaço para já não incluir em nenhum regulamento.
Nesta fase, o regulamento para o Museu da Oliveira e do Azeite pode ser preparado, mas o
processo de credenciação só após estar em funcionamento pleno, aberto ao público, pelo menos há
um ano.
2 – Foi sugerido avançar com o Regulamento do Museu Armindo Teixeira Lopes, bem como enviar
ofício a pedir palavra passe à Direção da DGCP, para o retomar do processo de credenciação. De
momento é o único museu que está consolidado e que já preenche alguns dos requisitos: inventário
(existe em formato de Excel, falta terminar na aplicação), exposições, plano de atividades
educativas, plano de segurança (que pode ser o do município e apenas é necessária uma
declaração a dizer que existe). Quanto aos recursos humanos, apesar de serem diminutos tem nos
seus quadros um museólogo.
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Torna-se fundamental preencher as restantes funções museológicas requeridas na credenciação,
pois é aconselhado que o formulário e os respetivos anexos sejam submetidos, somente quando
estiver reunida toda a informação e documentação necessária, designadamente o Regulamento,
inventário e politica de incorporação, plano de conservação preventiva e monitorização das
condições de conservação.
É também pertinente o estudo da coleção do Museu e a realização de um catálogo.
A questão de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida é obrigatória.
3 - Cada Museu e futuros Centros Interpretativos não têm que ter obrigatoriamente um Diretor.
Contudo cada espaço deve ter um coordenador técnico.
A direção pode ficar a cargo do(a) correspondente Chefe de Divisão, se não houver intenção de
nomear um diretor.
4 – Os museus serão tutelados pela Câmara Municipal de Mirandela.
5 – Não há necessidade de cada museu ser uma unidade orgânica.
6 – É necessária uma equipa técnica mínima, que pode ser comum (mas a existente, a funcionarem
todos os espaços, será insuficiente).
7 - Quanto à Arqueologia, ficaria a sua integração para uma fase posterior.
Quando culminado o processo do Museu Armindo Teixeira Lopes e o do Museu da Oliveira e do
Azeite, poderá ser dado novo passo, que faça a integração destes, da arqueologia e de outros
espaços que possam surgir posteriormente numa Rede Museológica de Mirandela.
No seguimento deste assunto foi solicitado orçamento à Escola de Ates da Universidade Católica
Portuguesa, para fazer o Estudo da Coleção do MATL, que à data do presente relatório já foi
submetido à consideração superior para aprovação do mesmo, bem como informação para aquisição
de Instrumentos de medição para controlar a humidade relativa e a temperatura, destinados aos
Museus.

Foi igualmente proposta a contratação da empresa Sistemas de Futuro (empresa fornecedora de
software para fazer o Inventário), para avaliar a possibilidade de atualização e de operacionalização
do sistema atual.
Considerando a falta de recursos humanos (à data) é de ponderar, igualmente, a adjudicação dos
Regulamentos em falta (Política de Incorporação, Conservação Preventiva e Segurança para ambos
os museus e Regulamento do MOA).
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No decorrer de 2017 foi concluído e aprovado em Assembleia Municipal, a 30 de junho, o
Regulamento do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes (publicado em DR a 24 de julho de
2017).
Os funcionários do Museu para além de organizarem, realizarem atividades e apoiarem todas as que
o museu acolheu, deram reposta a várias solicitações que não estão aqui evidenciadas.

Museu da Oliveira e do Azeite (MOA)
O Museu da Oliveira e do Azeite abriu portas ao público dia 3 de agosto de 2017.

Foram abertos três procedimentos com vista à Musealização do Museu da Oliveira e do Azeite.
– Aquisição de serviços “Investigação e produção de conteúdos e projeto de estruturas e
dispositivos museográficos para o Museu da Oliveira e do Azeite”.
– “Aquisição de Multimédia para o Museu da Oliveira e do Azeite”.
– “Impressão e Execução Gráfica”.
Foram também acompanhados todos os trabalhos até à abertura do MOA, desde pintura de
mobiliário, acompanhamento de alterações solicitadas pelas empresas, no que diz respeito a fichas
elétricas e pintura das paredes; conclusão da montagem do lagar; colocação de vinis e telas,
validação de conteúdos; instalação de equipamentos; várias reuniões com a empresa EVOKE –
Experiences Unipessoal, Lda e com a ESAG, entre outros.
Tem havido uma opinião favorável sobre o espaço, como se pode constatar pelos comentários
deixados pelos visitantes no livro de visitas.
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Foi feito merchandising, nomeadamente, canecas, blocos, pins e canetas e sacos, que são materiais
baratos, que o visitante gosta de levar como recordação.
Estão também disponíveis, na loja de venda, sabonetes com azeite, a preços muito acessíveis e que
têm tido um grande sucesso.
Salientar ainda que foi colocada uma estrutura no edifício ao lado do MOA, que serve de suporte a
uma tela gigante, com imagens associadas à oliveira e ao azeite. Relativamente a este assunto, ainda
está pendente a troca da tela, por imposição da autora do design gráfico que não aprovou o resultado
final da primeira impressão. Ficou de fazer nova proposta, a que acresce um preço (mais baixo que
o inicial), e que será submetida à consideração dos serviços para aprovação, antes da impressão
final.
Sublinhar que tentou resolver-se com os nossos serviços técnicos a questão do escoamento de águas
junto à entrada do MOA.
Referir ainda que foram apresentados os seguintes livros no auditório do MOA:
 Apresentação do livro Mirandela Outros Falares - Dr. Jorge Lage
 Apresentação do livro – O Sabor da Vida, Chefe Manuel Gonçalves
 Apresentação do Livro – Deficientes das Forças Armadas, A Geração da Rutura

Em termos de vendas registou-se até ao final de 2017 o valor de 1652,80€.

Reforce-se que é importante continuar a manter a oferta do merchandising existente, mas é
pertinente que se procure(m) peça(s) diferente(s), peças de autor, de qualidade, que simbolizem o
MOA e o território, e que os visitantes possam adquirir.
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Foi apresentado no mês de novembro, com novo modelo, o Festival de Sabores do Azeite Novo
2017/2018, com um programa anual associado. Tendo como objetivo a dinamização do MOA, o
cartaz propõe atividades a desenvolver pelo MOA ao longo de um ano. Contudo, de dois em dois
meses, será atualizado o programa anual e lançado um cartaz bimensal de atividades “azeitadas”,
que promovam o produto de excelência – azeite, mas também toda a fileira olivícola.
Relativamente ao número de visitantes, registaram-se, desde a abertura do Museu e até 31 de
dezembro, 3514 visitantes.

Está em curso a elaboração de um flyer/guia geral de apresentação do MOA, em português e inglês.
Foi emitida a respetiva requisição do serviço que prevê, também, a impressão de 5000 exemplares.
Após a abertura do MOA angariaram-se mais 12 peças para o espólio do Museu da Oliveira e do
Azeite que terão de ser, posteriormente, registadas e inventariadas.
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6.1.3 – Desporto
Desporto Formal
Descreve-se de forma sucinta as principais atividades desenvolvidas no ano de 2017, na área de
intervenção do desporto formal e dos projetos europeus Erasmus+ na área do desporto do
Município de Mirandela.
Atividades Desenvolvidas


Elaboração dos conteúdos para a Newsletter do Projeto Erasmus+ EGPiS, site e redes
sociais



Elaboração dos conteúdos para a Newsletter semanal do Município de Mirandela,



Elaboração dos conteúdos para os Flyers do Projeto Erasmus+ EGPiS



Participação nos dias 10 e 11 de Janeiro na reunião de abertura do projeto Erasmus+ YSDA
em Budapeste



Organização da logística necessária para a participação no mês seguinte na reunião de
abertura do projeto Just Sport na Croácia



Reunião com o Ricardo Pires relativamente à parte Financeira dos Projetos Erasmus+



Colaboração com o Prof. Pedro Correia nas atividades para instalação de Tabelas de Basket
na Zona Verde



Organização do 2º Encontro Municipal em Petizes e Traquinas no dia 29 de Janeiro



Participação no Sports Info Day da Comissão Europeia e na reunião para coordenadores de
Projetos Europeus Erasmus+ em Bruxelas na Bélgica



Colaboração na gestão dos pedidos de apoio ao Associativismo Desportivo e atletas
(Financiamento, Transportes, Posters, Convites, Bilhetes etc.)



Resposta ao inquérito de reconhecimento satisfação do IPDJ Elaboração de um relatório de
boas práticas realizadas localmente durante as Semana Europeias do Desporto de 2015 e
2016



Elaboração de relatório para o Sr. Presidente sobre as futuras atividades do projeto Europeu
Erasmus+ YSDA



Colaboração com o Prof. Pedro Correia nas atividades do projeto europeu Erasmus+ Share
& Shake



Participação na reunião técnica no Gabinete de Desporto relativa ao futuro piso do Pavilhão
do Inatel



Colaboração na organização da sessão abertura dos Cursos de Treinadores de Futebol/Futsal
que decorrem em Mirandela
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Colaboração na gestão dos pedidos de apoio ao Associativismo Desportivo e atletas



Elaboração e envio para o Sr. Presidente e para a Coordenadora do Projeto “I WON” dos
sumários relativos à participação no Sports Info Day da Comissão Europeia e na reunião
para coordenadores de Projetos Europeus Erasmus+ em Bruxelas na Bélgica



Participação nos dias 7 e 8 de Fevereiro na reunião de abertura do projeto Just Sport na
Croácia



Presença no dia 11 de Fevereiro jogo de Futsal Feminino: Futsal Clube de Mirandela vs.
Santo Cristo. Jogo que decidiu o Campeonato Distrital em Seniores Femininos na época
2016/2017



Organização do 3º Encontro Municipal em Petizes e Traquinas no dia 26 de Fevereiro



Assinatura do acordo de parceria entre o Município de Mirandela e o clube italiano Palestra
Ginástica Ferrara relativo ao projeto Europeu Erasmus+ “I WON”



Colaboração com o GACIP no Boletim Municipal e lançamento do concurso
“Embaixadores para o Desenvolvimento do Desporto Juvenil”



Organização da logística necessária para a participação na reunião de encerramento do
projeto EGPiS na Suécia e de abertura do Projeto I Won em Itália



Agendamento da data “Final da Taça Transmontana” em Futebol Sénior em Mirandela



Participação nos dias 2 e 3 de Março na reunião de encerramento do projeto EGPiS na
Suécia



Participação entre os dias nos dias 6 e 8 de Março na reunião de abertura do Projeto I Won
em Itália



Colaboração na gestão dos pedidos de apoio ao Associativismo Desportivo e atletas
(Financiamento, Transportes)



Presença no dérbi concelhio entre o GD Cachão e o AD São Pedro em Sub-11 e Sub-13



Informação aos clubes sobre o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas do
IPDJ



Colaboração no apoio à organização da Festa do Futebol Feminino em Mirandela



Implementação do concurso “Embaixadores para o Desenvolvimento do Desporto Juvenil”
e seleção dos respetivos participantes (Projecto Erasmus+ YSDA)



Colaboração com o GD Cachão no Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas do
IPDJ



Organização da logística necessária para a participação na formação para os “Embaixadores
para o Desenvolvimento do Desporto Juvenil” no Pais de Gales.
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Colaboração na gestão dos pedidos de apoio ao Movimento Desportivo.



Organização da VI Semana da Juventude e Desporto



Organização da primeira edição do Torneio 7’s CUP em Futebol.

Durante o segundo trimestre e em colaboração com o GACIP foi também iniciada a recolha de
imagens destinadas à Gala do Desporto de 2017.
Durante o terceiro trimestre foi organizada a 2ª Gala do Desporto e a 3ª Semana Europeia do
Desporto, tendo ainda continuado a colaboração na gestão dos pedidos de apoio ao Movimento
Desportivo, desempenho das tarefas relacionadas com os Projetos Erasmus+ assim como a
organização e participação nas reuniões que lhe estão associadas, quer em Mirandela, quer no
estrageiro. Foi ainda realizado um trabalho de colaboração com o CTM Mirandela com o objetivo
de filiar dois clubes locais na Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, no final do mês de agosto foi
efetuada uma candidatura ao Galardão “Município Amigo do Desporto 2017”. Colaborou-se
também na organização de um estágio da equipa de Futsal de Juvenis do FC Paços de Ferreira em
Mirandela e na organização de uma viagem ao jogo de apuramento para o Mundial de Futebol na
Rússia, entre Portugal e as Ilhas Faroé, jogo este que decorreu no Estádio do Bessa na cidade do
Porto.
Segue-se um resumo de cada um dos projetos Erasmus+:

Projeto

Descrição

Orçamento
Total

Recursos
humanos
envolvidos

YSDA

O projeto Youth Sport Development Ambassadors (YSDA) visa
desenvolver competências de liderança nos jovens e ajudar a
integrar minorias éticas através do desporto e possibilita a troca de
experiencias entre os participantes. Em Mirandela este projeto tem
como público-alvo os estudantes africanos da EsACT-IPB.
Este projeto financiado pela Comissão Europeia é uma peque
parceria estratégica entre o clube Palestra Ginástica Ferrara (Itália),
a Leituvos Sport Universitetas (Lituánia) e o Município de
Mirandela (Portugal) e visa a prevenção de lesões desportivas entre
os jovens atletas.
É objetivo deste projeto ajudar a combater o doping no desporto de
formação e recreação.
Integram esta parceria estratégica seis entidades de países
diferentes: a Associação Desportiva de Rijeka da Croácia, a
Agência Nacional Anti-Doping da Eslovénia, a Associação para o
Desenvolvimento do Desporto da Bulgária, a Federação de
Desporto de Västerbotten da Suécia, o Centro Europeu de Estudos e
Iniciativas da Itália e o Município de Mirandela de Portugal.
Este projeto apoiado pela Comissão Europeia é uma parceria
estratégica para a celebração da Semana Europeia do Desporto de

281 702.40€

Paulo Araújo
Pedro Correia

45 647.50€

Paulo Araújo
João Vinhais

359 240€

Paulo Araújo
Joana Portela
Pedro Correia

132 032€

Pedro Correia
Paulo Araújo

IWon

Just Sport

Share &
Shake
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2016 e implementação da ferramenta pedagógica ALCIS nas
escolas da área de influência dos cinco parceiros que compõem este
projeto desportivo, sendo estes parceiros provenientes dos seguintes
países: Itália, Grécia, Polónia, Bélgica e Portugal.
Acelerator

Project KA2 na área das instalações desportivas

Liliana
Correia

58 000 EUR

Paulo Araújo
Pedro Correia
Ricardo
Gomes

Durante o quatro trimestre foi organizada uma animação durante as férias natalícias destinada aos
jovens munícipes do concelho designada por “Tribol”. Foi ainda organizado um jogo de futebol
feminino entre a equipa “Miss Kicks United” de Londres e a equipa do centro de treinos localizado
em Mirandela. Também relacionado com o futebol feminino acolheu-se a vista da Diretora da FPF a
professora Mónica Jorge.
Desporto Informal
O setor de Desporto Informal desenvolveu as seguintes atividades:
A) Piscina Municipal de Mirandela
• Atualização do folheto informativo da Piscina Municipal para a época 2017/2018;
• Apoio na elaboração de tarjas/cartazes informativas;
• Apoio na elaboração de tarjas/cartazes informativos;
• Apoio no planeamento e execução das férias desportivas da Páscoa e de Natal;
B) Escola de Natação de Mirandela:
• Aulas de Natação, hidroginástica e aulas de substituição;
• Colaboração e apoio nas atividades pontuais da Piscina:
• IVº Torneio Cidade de Mirandela;
• Campeonato Regional de inverno;
• VIIª Travessia de Águas Abertas, entre outras;
• Apoio pedagógico da escola de natação através da reorganização das turmas
existentes e organização de novas turmas para época 2017/2018;
• Organização de dados para o Portugal a Nadar;
• Avaliações de 4º Trimestre;
• Inicio da adequação do manual da escola de natação de Mirandela com manual
didático da federação portuguesa de natação;
• Inicio da adequação das fichas de avaliação;
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C) Desporto Informal
• Apoio na organização do I Passeio Hidro - Sénior ao Rio Douro;
• Elaboração de traçados para o centro de marcha e corrida;
• Colaboração na organização do Baile Interinstitucional;
• Colaboração na organização da Semana da Saúde 2017;
• Acompanhamento dos percursos pedestres municipais;
• Mirandela a Mexer 2017;
• Apoio na atividade "Summer Mirandela";
• Participação na organização do Magusto Intergeracional;
• Reunião com a UCC;
D) Outras Atividades
• Portugal a Nadar, inscrição na formação B-learning enquadrada no processo de
acompanhamento de certificação da Escola de Natação.
• Participação na ação de formação "avaliação de espaços jogos e equipamentos
desportivos";
• Participação na ação de formação "Portugal a nadar";
• Participação e apresentação da Gala dos 40 anos do Poder Local Democrático;

6.1.3 – Gestão de Instalações Desportivas Municipais
Plano de Atividades Pontuais:
Campo Desportivo da Reginorde:
No decorrer deste ano registaram-se um total de 94 atividades, realizadas ao fim-de-semana,
relativas a jogos dos diversos Escalões de Formação, dos Veteranos do Sport Clube de Mirandela e
dos diversos Escalões de Hóquei de Campo do Clube Amador de Mirandela. Para além destas
decorreram ainda algumas atividades relacionadas com o Curso de Treinadores de Futebol da
Associação de Futebol de Bragança, da Semana do Desporto e Juventude e da Taça das Regiões.
Pavilhão Inatel:
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No ano de 2017 registaram-se nesta instalação um total de 127 atividades ao fim-de-semana. Estas
foram relativas aos jogos dos diversos escalões da Secção de Basquetebol e da Secção de Voleibol
do Sport Clube de Mirandela, das equipas do Futsal Clube de Mirandela e Associação Cultural
Desportiva e Recreativa de Vale de Madeiro e dos diversos escalões de Hóquei de Sala do Clube
Amador de Mirandela. Decorreram ainda atividades relacionadas com o Curso de Treinador de
Futsal da Associação de Futebol de Bragança, da Semana do Desporto e Juventude, da fase final do
Campeonato Nacional de Voleibol no escalão de Juniores Femininos, do estágio do Futsal Clube de
Paços de Ferreira, de treinos da Associação de Basquetebol de Bragança e algumas atividades de
Natal organizadas pelo setor de Desporto da CMM.
Piscina Municipal:
Ao longo do último ano organizaram-se um total de 12 atividades pontuais na Piscina Municipal de
Mirandela. Em termos competitivos organizou-se o Torneio Cidade de Mirandela, os Campeonatos
Regionais de Absolutos e de Inverno, bem, como a Travessia do Rio Tua em Águas Abertas. Para
além destas, decorreram ainda atividades inseridas na Semana do Desporto e da Juventude e
diversas atividades de Natal organizadas pelos colaboradores da Piscina Municipal, onde se inclui
uma situação experimental, com uma aula que decorreu às 07h45 do dia 15 de dezembro de 2017.
Plano de Atividades Regulares:
Campo Desportivo da Reginorde:
As atividades regulares previstas para esta instalação no presente ano civil, englobaram os treinos
dos diversos escalões das equipas de formação, alguns treinos pontuais da equipa sénior e um treino
semanal da equipa de veteranos, ambos do Sport Clube de Mirandela. Decorreram ainda os treinos
de Hóquei de Campo do Clube Amador de Mirandela e das equipas masculina e feminina, que
compõe as seleções distritais da Associação de Futebol de Bragança. A partir de setembro de 2017
foram integradas nesta instalação as aulas de Ed. Física dos alunos da Escola Secundária, o que têm
levado a que a taxa de ocupação seja muito superior ao ano de 2016. Em termos informais houve
neste ano a introdução de alguns grupos de prática desportiva informal, para a prática de futebol,
que têm preenchido alguns horários que não estavam a ser usados regularmente.
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Pavilhão Inatel:
No ano de 2017 em termos de prática desportiva regular as atividades foram desenvolvidas pelas
equipas dos diversos escalões da Secção de Basquetebol do Sport Clube de Mirandela, das equipas
Seniores Masculina e Feminina e de Juniores Masculinos do Futsal Clube de Mirandela, da equipa
Sénior e Júnior Masculina da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Vale de Madeiro e
dos diversos escalões das equipas de Hóquei de Sala do Clube Amador de Mirandela. Em termos de
prática desportiva informal, os grupos de praticantes de Futsal foram os mesmos do ano anterior,
num total de seis horas semanais. Para além destas, houve as atividades organizadas pela Escola
Secundária de Mirandela que compreendem as aulas de Ed. Física e o Desporto Escolar. Nesta
instalação decorrem ainda as aulas de Ed. Física da Escola de Música de Mirandela.
Piscina Municipal:
As atividades da Escola de Natação de Mirandela decorreram de acordo com o estipulado, sendo
que no início do ano de 2017 estavam inscritos nas atividades um total de 405 utentes e no final de
2017 estavam inscritos um total de 440 utentes. Em relação à evolução das listas de espera, no
início do ano de 2017 verificou-se um total de 205 utentes em espera para colocação nas turmas, ao
passo que no final do ano de 2017, este número reduziu para 156 utentes. Em termos de
interrupções de aulas, as mesmas ocorreram em dois momentos distintos, sendo que no mês de
Junho decorreu o final de aulas de natação infantil e natação para bebés e no mês de Julho decorreu
o final de aulas de natação para adultos e hidroginástica. No mês de dezembro as aulas foram
interrompidas entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2017. No ano de 2017 foram realizadas as
avaliações dos Alunos da Escola de Natação de Mirandela nos meses de março, junho e dezembro.
No total do ano de 2017 houve necessidade de se proceder ao cancelamento de 10 aulas, tendo em
conta o encerramento do tanque de aprendizagem para se efetuarem diversas ações de manutenção
da qualidade da água. No mês de julho e na primeira semana de setembro o horário de
funcionamento foi reduzido, tendo-se aplicado o chamado horário de verão. Em dezembro
verificou-se igual situação, tendo o horário também sido reduzido nas duas ultimas semanas deste
mês. Nos meses de setembro e dezembro, todos os utentes usufruíram de um desconto de 50% nas
respetivas mensalidades.
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Acessos e Horas Cedidas nas Instalações Municipais
Campo Desportivo da Reginorde:
No decorrer do ano de 2017 foram utilizadas um total de 1307 horas, distribuídas da seguinte
forma: 256 horas em horário normal, 827 horas em horário noturno e 224 horas em horário
extraordinário. O principal utilizador desta Instalação (Sport Clube de Mirandela) totalizou 712
horas de utilização. O Clube Amador de Mirandela (Hóquei de Campo) totalizou 175 horas de
utilização, ao passo que o terceiro principal utilizador totalizou 114 horas de utilização
(Veteranos do Sport Clube de Mirandela).
Pavilhão Inatel:
Em 2017 a utilização do Pavilhão Inatel ascendeu às 1734 horas de utilização, totalizando um
total de 22694 acessos. Os principais utilizadores e maiores totalizadores de horas continuam a
ser a Escola Secundária de Mirandela, as equipas de Basquetebol do Sport Clube de Mirandela e
as equipas do Futsal Clube de Mirandela.
Piscina Municipal de Mirandela:
Em termos de acessos a Piscina Municipal registou no ano de 2017 um total de 39626 acessos.
Destes, os evidenciados pela Escola de Natação de Mirandela continuam a ter a maior fatia sobre
o total, ao passo que em segundo lugar surgem as atividades escolares e em terceiro lugar as
atividades em Regime Livre da Piscina Municipal.
Manutenção, requalificaçãoe reparações
Campo Desportivo da Reginorde
No ano de 2017 verificaram-se as seguintes acções de manutenção/reparação nesta instalação:
1º trimestre – Durante este período, parte da iluminação do Campo Desportivo da Reginorde
não se encontrou no seu normal funcionamento devido a uma avaria numa das torres de
iluminação. A empresa construtora procedeu à substituição de duas lâmpadas, no entanto
verificou-se que o problema era nos transformadores. Embora tenha demorado algum tempo,
neste momento a situação já está normalizada. Foram adquiridos suportes de fixação de redes nas
balizas para substituição de alguns que já se encontravam danificados. O sistema de rega
encontra-se a funcionar normalmente, tendo-se procedido à abertura do fornecimento de água ao
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tanque, que havia sido interrompido durante o inverno. As marcações do Campo de Futebol de 9
ainda não precisaram de ser refeitas, pelo que já vão com cerca de cinco meses desde a sua
primeira marcação;
2º Trimestre - Durante este período, procedeu-se à reparação de um aspersor que se encontrava
danificado. Tendo em conta a deslocação da empresa instaladora do sistema de rega ao Campo
Desportivo da Reginorde, foi analisada e alterada a programação normal do sistema de rega. Foi
ainda dada alguma formação e retiradas algumas dúvidas sobre as formas de efetuar
corretamente as regas, nomeadamente em relação aos tempos de rega. Durante o mês de julho
terá lugar a segunda manutenção especial programada;
3º Trimestre - Durante este período, procedeu-se à segunda manutenção especializada do
Campo Desportivo da Reginorde. Nesta manutenção, houve necessidade de proceder a pequenas
colagens em alguns pontos de união dos diversos tapetes do relvado. Será necessário agendar as
manutenções especializadas para o ano de 2018;
4º Trimestre - Durante este período, e tendo em conta a realização dos Jogos da Taça das
Regiões, houve necessidade de efetuar alguns serviços extraordinários, nomeadamente os que
envolvem a iluminação artificial e os contentores que servem de apoio aos balneários. Procedeuse à orçamentação e contratação para assegurar a manutenção especializada do Campo
Desportivo da Reginorde no ano 2018. A primeira manutenção anual está prevista para o mês de
fevereiro de 2018. Houve ainda necessidade de se proceder à orçamentação e encomenda de
alguns componentes de desgaste (redes, fixadores) mas também de componentes de segurança
(rodas para balizas amovíveis) e de tinta para remarcação do campo de futebol de 9.
Pavilhão Inatel
No Pavilhão Inatel decorreram no ano de 2017 as seguintes ações de manutenção/reparação:
1º Trimestre - Neste trimestre foi solicitada a intervenção na iluminação da Nave do Pavilhão,
uma vez que após levantamento se verificou que do total de 64 focos de iluminação, 26 não se
encontram a funcionar normalmente. Assim sendo foi solicitada a reposição de 26 lâmpadas e
intervenção no quadro elétrico. Esta situação ainda não se encontra regularizada, mas já está
contratualizada. Foi detetada também uma avaria numa das caldeiras e que levou a uma
intervenção para substituição de alguns componentes danificados;
2º Trimestre - Neste trimestre procedeu-se à reparação da iluminação da nave principal, tendo
sido instaladas 32 novas lâmpadas e sido substituídos diversos disjuntores do quadro elétrico. Foi
ainda reparada uma avaria na canalização e substituídas algumas torneiras de passagem (corte

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 216 de 270

geral da água). Foi inspecionada e certificada a tabela de Basquetebol número um, que se
encontrava em falta;
3º Trimestre - Neste trimestre procedeu-se à reparação de algumas portas das arrecadações
danificadas e também à reparação de uma das balizas. Foi solicitada a alteração da apólice de
seguro dos equipamentos, tendo em conta a aprovação das tabelas de basquetebol, uma vez que
estas não estavam incluídas na referida apólice;
4º Trimestre - Neste trimestre procedeu-se à montagem e fixação das quatro tabelas amovíveis
de Basquetebol. As mesmas são montadas e desmontadas em função das atividades regulares e
guardadas na arrecadação número dois. Posteriormente procedeu-se à contratação de empresa
especializada para efetuar os testes de segurança, de acordo com a Lei em vigor. Os testes
decorreram no final do mês de dezembro de 2017, tendo as quatro tabelas passado nos testes.
Neste momento falta apenas o envio dos respetivos certificados de aprovação de conformidade.

Piscina Municipal
Na Piscina Municipal de Mirandela decorreram as seguintes ações de manutenção/reparação no
decorrer do ano de 2017:
1º Trimestre - Neste período verificou-se uma avaria num filtro de areia da Piscina Pequena,
que levou a uma intervenção para substituição de um componente. Tendo em conta que este
componente não estava disponível para entrega imediata, houve necessidade de ser retirado de
um filtro de areia da Piscina Grande que se encontra fechado para reparação. Houve também
uma avaria no quadro elétrico do piso -1, provocada por uma bomba de circulação da Piscina
Pequena. Este facto levou a que a quase totalidade de água da Piscina Pequena tenha feito o
caminho inverso de circulação e tenha saído pelo tanque de compensação para o esgoto.
Procedeu-se então à reparação da bomba e ao enchimento da Piscina Pequena. De acordo com o
que foi possível apurar pelos diversos intervenientes, haverá por certo válvulas de retenção que
se encontram danificadas. Assim sendo foi solicitada a possibilidade de se estudar a
implementação de novas válvulas de retenção. Neste período verificou-se ainda o aparecimento
de infiltrações no piso -1, numa das paredes da Piscina Grande, tendo este facto sido comunicado
e encontrando-se em avaliação. Relativamente às infiltrações da cobertura, foram também
analisadas, tendo já sido contratualizada a substituição de parte dos componentes danificados.
Foram ainda colocados novos cabides e bancos em dois balneários;
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2º Trimestre - Neste período procedeu-se à substituição da tubagem de um dos filtros de areia,
tendo sido colocada tubagem em inox, em detrimento da tubagem de plástico. Este filtro ainda
não se encontra em funcionamento, uma vez que a empresa contratualizada ainda não tem
disponível um componente para substituição. Foi efetuada uma revisão às portas automáticas da
Piscina Municipal, tendo-se detetado que uma delas precisa de reparações que envolvem a troca
de componentes elétricos. Foram ainda substituídos alguns componentes danificados no sistema
de gestão da Piscina Municipal (AVAC), tendo-se detetado a avaria noutros, estando-se neste
momento a aguardar pela substituição e reprogramação do sistema. O desumidificador número
um foi também reparado, já se encontrando no seu normal funcionamento. Foi instalado o
Desfibrilhador Automático Externo e realizada a respetiva formação para seis profissionais.
Neste momento falta apenas a entrega do licenciamento pelo INEM e AHA. As infiltrações
registadas no trimestre anterior estão a merecer a maior atenção, e serão alvo de análise mais
aprofundada no decorrer do mês de agosto;
3º Trimestre - No período de encerramento da Piscina Municipal procedeu-se à reparação das
juntas da Piscina Pequena, de algumas juntas de balneários, de pequenas pinturas nos balcões e
bancos de todos os balneários. Foi ainda efetuada a reparação final de um filtro de areia e a
substituição de uma torneira de passagem. Procedeu-se ainda à colocação de novos cabides nos
balneários de monitores e nos balneários de ambos os géneros dos utentes. Relativamente ao
Programa DAE, foi obtido o respetivo licenciamento que se encontrava em falta. No sistema
AVAC foi efetuada uma nova programação. As infiltrações faladas em anteriores relatórios
mantêm-se e têm vindo a aumentar. A situação está a ser acompanhada pelos diversos serviços
Municipais;
4º Trimestre - Neste período procedeu-se à pintura e substituição de alguns componentes de
fixação de tubagens e à reparação e montagem de uma bomba circuladora da Piscina Grande.
Verificou-se ainda uma avaria no desumidificador número um, que ainda não está concluída,
uma vez que houve necessidade de se proceder à encomenda de materiais para substituição.
Neste momento esta máquina está apenas a ventilar, uma vez que os dois circuitos de
desumidificação apresentavam fugas de gás. As infiltrações da cobertura mantêm-se e têm vindo
a aumentar nos últimos meses de 2017. Relativamente às infiltrações do tanque grande,
procedeu-se à aplicação de um componente para tentar reverter as mesmas, no entanto,
continuam a verificar-se algumas infiltrações. A situação está a ser acompanhada pelos diversos
serviços Municipais.
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Outras Informações:
• Decorreu uma formação em regime de B-learning, promovida pela Federação Portuguesa de
Natação, e que resulta do Processo de Acompanhamento de Certificação de Escolas de Natação
no âmbito do Projeto Portugal a Nadar e na qual estiveram inscritos dois Técnicos Superiores de
Desporto da Câmara Municipal de Mirandela.
•

No ano de 2017 todas as instalações desportivas passaram a estar equipadas com um saco de

1ºs Socorros.
•

No que respeita aos Recursos Humanos, e tal como se verificou, o ano de 2017 refletiu um

aumento bastante significativo relativamente ao trabalho extraordinário em função do número de
atividades que se realizam essencialmente ao fim-de-semana.
•

No âmbito do Protocolo Portugal a Nadar foram distribuídas aos Utentes da Escola de

Natação de Mirandela toucas oferecidas pela Federação Portuguesa de Natação.
•

No âmbito do Protocolo Portugal a Nadar houve participação de Técnicos de Desporto do

Município de Mirandela no Congresso da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação,
realizado em Gondomar.
•

No âmbito do mesmo Protocolo foi realizada a primeira auditoria à Escola de Natação de

Mirandela, pela Federação Portuguesa de Natação (FPN), no dia 26 de junho de 2017. Desta
auditoria resultou o envio de um relatório pela FPN onde constam as necessidades e
procedimentos a construir e corrigir para manutenção da certificação.
•

O Curso de Nadadores Salvadores previsto não se iniciou, e tal como avançado na anterior

reunião, nenhum dos outros que estava previsto em outros concelhos se realizou. No próximo
ano será de ponderar um maior incentivo do Município para a realização deste curso.
•

A Praia Fluvial do Parque Dr. José Gama abriu no dia 1 de Julho, tal como previsto, e

encerrou no dia 16 de Setembro de 2017. Nesta época balnear não se detetaram problemas, sendo
que o reforço da vigilância, através do aumento do número de Nadadores-Salvadores, contribuiu
para uma época balnear excelente. Na próxima época balnear propõe-se tornar esta praia dotada
de acessibilidade para todos, através da criação de condições de acessibilidade ao plano de água
(aquisição de cadeira).
•

Os Nadadores-salvadores adstritos à Praia Fluvial, exerceram funções na Piscina Municipal

entre os dias 18 e 29 de Setembro de 2017, verificando-se uma mais-valia no acompanhamento
às atividades que decorreram diariamente.
•

A VIIª Travessia do Rio Tua em Águas Abertas fixou um novo recorde de participantes

(120), devendo-se enaltecer o facto de pela primeira vez esta prova ter integrado o Circuito
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Nacional de Águas Abertas. Acrescentar que o facto de a mesma atribuir prémios monetários e
almoço aos participantes, foi contributivo também para este aumento.
•

Neste ano decorreu a Auditoria Interna de acompanhamento do Processo da Qualidade,

tendo-se verificado a manutenção da questão relacionada com a não fixação das Balizas Auto
Estáveis de Hóquei de Campo. Decorreu também a Auditoria Externa de renovação da
Certificação de Serviços da CMM. Nesta Auditoria o Processo de Desporto não foi Auditado.
•

A Escola de Natação de Mirandela recebeu pelo segundo ano consecutivo o galardão de

Escola de Confiança/Certificação de Qualidade da Federação Portuguesa de Natação, numa
cerimónia que decorreu em Coimbra.
•

Foram realizadas diversas reuniões com o intuito de se proceder a um aumento do horário de

abertura da Piscina Municipal, e de um aumento de Turmas para a necessária redução das listas
de espera.

Inspeção e Vistoria aos Equipamentos Desportivos
Localização
Localidade

Quantidade

Abambres

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
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Eixes

1

Vale Salgueiro

1

Cabanelas

1

Vila Nova das Patas

1

Cachão

1

Mirandela

5

Avidagos

1
28

Total 

Segurança de equipamentos e apetrechos desportivos
As condições técnicas e de segurança a observar na conceção, instalação e manutenção destes
equipamentos desportivos estão definidos no Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de maio.
O regime consagrado neste diploma estabelece, 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/inspeção aos Equipamentos Desportivos

Quantidade

Polidesportivos do concelho

26

Inatel
Campo Desportivo da Reginorde

1
1
28

Total

Nota: Os Polidesportivos e equipamentos da cidade são vistoriados e inspecionados duas vezes ao ano.

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

Em Conformidade

INATEL :
Tabelas de basquetebol (2)

s

Balizas de futebol 5 (2)

s

Tabelas de Basquetebol da Mata dos Castanheiros (2)

s

Tabelas de Basquetebol do Vale de Azenha (2)

s
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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)

s

Balizas de futebol 5 (2)

s

Seguro
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.
Seguro de Responsabilidade Civil

Sim

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

Não

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

Livro de Manutenção
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

2017

Polidesportivos do Concelho

26

Equipamentos na cidade (INATEL e Campo Reginorde)

2
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6.1.4 - POSTO DE TURISMO
Considerando o papel determinante do turismo para a nossa região continuou a dar-se grande relevo
à valorização do património natural e cultural, à gastronomia e à valorização e promoção dos
produtos regionais.

Visitantes Posto de Turismo
No ano 2017 o Posto de Turismo recebeu um total de 1862 visitantes, dos quais 1465 visitantes de
nacionalidade portuguesa e 397 visitantes estrangeiros.
Turistas/visitantes por mês
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago
74
3 248 158 151 76 208 191
Nacionais
9
9
35 16
27
61 107
Estrangeiros 6
Total
80 12 257 193 167 103 269 298

Set Out Nov Dez TOTAL
87 159 83 27
1465
54 63
6
4
397
141 222 89 31
1862

Turistas/visitantes nos últimos 3 anos
Jan
2015 33
2016 7
2017 80

Fev
36
30
12
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Mar
712
186
257

Abr
355
58
193

Mai
319
272
167

Jun
1476
1307
103

Jul
157
630
269

Ago
318
371
298

Set
333
825
141

Out
252
658
222

Nov
39
74
89

Dez
39
26
31

Total
4069
4444
1862

Página 223 de 270

Visitas acompanhadas
No que se refere às visitas acompanhadas, de acordo com as diversas solicitações, as técnicas do
Posto de Turismo elaboraram circuitos pela cidade, para acompanhamento de grupos de turistas e
visitantes. Em 2017 registaram-se 18 visitas, com um total de 919 pessoas (estas visitas já estão
contabilizadas nos dados do movimento de visitantes).
Visitas e número de visitantes nos últimos 3 anos:

Percursos Pedestres
No ano de 2017 foram realizados 12 percursos pedestres que contaram no total com a participação
de 592 pessoas:
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Passeios Pedestres
P Pedestre Entre Oliveiras / PSP
P Pedestre do Vinho e do Bacelo (28/02/2017)

Total
Participantes
43
96

VIII caminhada da Mulher (março 2017)

93

Total Trimestre (1)
P. Pedestre Torre D. Chama (30/04/2017)
P. Pedestre S. Pedro Velho (14/05/2017)
P. Pedestre de Vila Verdinho (21/05/2017)
P. Pedestre de Cedães (4/06/2017)
P. Pedestre U. Freguesias Avidagos Navalho e Pereira (17-06-2017)
Total Trimestre (2)
Total Trimestre (3)
P. Pedestre de Abreiro (07-10-2017)
P. Pedestre de Suçães (11-11-2017)
Caminhada da Diabetes
IV Marcha de Montanha Liga dos Combatentes (09/12/2017)
Total Trimestre (4)
Total Anual

232
26
84
53
23
24
210
0
29
41
66
14
150
592

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
Anitudes.
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 6027,00€, acrescido de IVA.
O desempenho da empresa não foi o mais rigoroso, tendo havido o registo de algumas ocorrências
que careceram de ser tratadas em reunião, especificamente marcada para esclarecer algumas
questões.
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Manteve-se a parceria com a Liga dos Combatentes, cumprindo o objetivo de continuar a promover
Mirandela como um Concelho Ativo.
Atividades/Eventos
Durante o ano de 2017 o Posto de Turismo apoiou eventos promocionais (feiras) em Mirandela e
nas aldeias, assumindo sempre uma componente temática assente nos produtos regionais e em
componentes de valorização do território como a gastronomia.
Designação do evento
Festival de Sabores de Azeite Novo
Feira da Alheira de Mirandela - 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

6.2 - Unidade Orgânica de Educação e Ação Social
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.
6.2.1 – Educação e transportes escolares
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;
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•

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;

•

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 ser 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 Conselho Municipal de Educação (CME) 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.
Foi realizada uma reunião em 2017.
Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
No concelho de Mirandela estão a funcionar 14 escolas do 1.º CEB
e 9 Jardins de Infância da rede pública escolar.
Escolas do 1.º CEB: Abreiro, Carvalhais, Frechas, Jean Piaget, que
acolhe as escolas do 1.º CEB Mirandela n.º 3 Mirandela n.º 5,
Lamas de Orelhão, Mirandela n.º 1, Mirandela n.º 2, Mirandela n.º
4, Pereira, Romeu, São Pedro de Vale do Conde, Suçães, Torre de
Dona Chama e Vale de Salgueiro.
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Jardins de Infância: Avidagos, Cabanelas, Carvalhais, Frechas, Lamas de Orelhão, Mirandela,
Passos, Romeu e Torre de Dona Chama.
Descrição do Mapa Educativo Municipal por alunos e estabelecimentos
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Atividades com alunos dos jardins de Infância do concelho de Mirandela
•

Atividades realizadas

Foram realizadas 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:
2016
Avidagos
Cabanelas
Carvalhais
Frechas
Lamas de Orelhão
Subtotal

•

2017

Crianças
14 Mirandela
2
Passos
37 Romeu
5
Torre D. Chama
58
Total: 166

Subtotal

70
5
4
29
108

Avidagos
Cabanelas
Carvalhais
Frechas
Lamas de Orelhão
Subtotal

Crianças
16 Mirandela
2
Passos
36 Romeu
6
Torre D. Chama
2
62
Subtotal
Total: 167

61
7
7
30
105

Plano de atividades (Geral) – 2017
PLANO SEMANAL DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO – CRIANÇAS
Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Carvalhais

Romeu

Passos

Mirandela

Avidagos Torre
10:15 -11:00

Dona Chama
Lamas de Orelhão

11:15-12:00
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Quinta-feira

Sexta-feira

Frechas
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PLANO SEMANAL DE ATIVIDADE FÍSICA – CRIANÇAS

14:30-16:00

Segunda-feira

Terça-feira

Meio rural

Meio rural

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira
Meio rural

17:00-18:00

Carvalhais

Mirandela

Transferências – Educação
Anos
Entidade

Ministério
da
Educação

Descrição

2014

Cláusula 2.ª - n.º 1 - Pessoal não docente das
Escolas

312.770,08

Cláusula 2.ª - n.º 8 - Acordo de Cooperação

162.652,61

Cláusula 4.ª - n.º 3 - Gestão do Parque
Escolar

2015

2016

2017

20.000,00

Situações especiais
Subtotal 495.422,69

DREN/DGEST
E

Refeições escolares

22.152,00

Atividades Extracurriculares

94.905,00

Componente de Apoio à Família
Pessoal não docente

DGAL

Transportes escolares

13.190,54

23.348,98

23.557,87

125.509,71 109.153,90

74.663,21

75.423,16

76.937,79

72.500,47

55.382,62

Subtotal 252.472,15 199.282,23

170.512,66

154.363,65

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 870.276,84 321.664,23

292894,66

276745,65

9.905,44

*Valor estimado por impossibilidade de recolha de valores específicos

•

Elaborou-se o Acordo de Colaboração do Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-Escolar (DGESTE) – Assistentes Operacionais e valências de almoço e
prolongamento de horário;

•

Procedeu-se à distribuição de material didático, desgaste e limpeza à AAAF;
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•

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;

•

Fez-se o acompanhamento das obras, da colocação de material mobiliário e informático e da
limpeza geral, no edifício Piaget, para o acolhimento dos alunos das Escolas do 1.º CEB N.º 3,
N.º 5 de Mirandela, bem como da Escola Secundária, devido às obras que iniciaram no Parque
Escolar, a designar:
Escolas

Valor de adjudicação
com Iva

Taxa de comparticipação

815 219,13€

85%

Escola Básica N.º5

1 243 380,00€

85%

Escola Básica N.º3

1 256 100,00€

85%

Escola Secundária de Mirandela

3 386 031,14€

85%

Escola Básica Luciano Cordeiro

•

Submeteu-se a candidatura do PIICIE - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar de Trás os Montes (este plano tem como objetivo incluir ações tendentes à promoção do
sucesso e redução do abandono escolar através de parcerias que maximizem a intervenção dos
diferentes agentes), cujo Município se candidatou com dois projetos intitulados: Hoje Há
Escola/ Retorno à Aprendizagem e Um olhar para o conhecimento/Aprendizagem;

•

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;

•

Efetuaram-se múltiplas reparações de edifícios escolares, bem como a manutenção de todo o
parque escolar.

•

Fornecimento de refeições:

No ano de 2017/2018, foi proposto o fornecimento de refeições a 682 alunos do 1.º CEB.
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O controlo das refeições fornecidas é efetuado através de um mapa mensal preenchido pelas
assistentes operacionais e cujas faturas são conferidas pelos serviços administrativos.
Além do fornecimento das refeições pela empresa adjudicatária foram, ainda, celebrados
protocolos, para o fornecimento de refeições escolares a 167 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 2017/2018, aos alunos da EB1/JI de Carvalhais e EB1 Mirandela N.º 1, tendo a
adjudicação sido feito à empresa “Gertal”, pelo preço global de 119.543,00€ (s/ IVA).
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Elaborou-se o caderno de encargos com vista à realização de um ajuste direto, no valor de
56.697,30 € + Iva, ao Piaget Alimentar, para o fornecimento de refeições escolares a alunos
oriundos das escolas N.º 3 e N.º 5 de Mirandela a frequentar a componente letiva no edifício Piaget.
Empresas Adjudicatárias e Respetivo Preço Contratual (últimos 3 anos letivos)
Ano letivo
2015/2016

2016/2017

2017/2018

Gertal

Uniself

Gertal

146.028,25 €

147.888,00 €

119.543,00€ €

• Efetuaram-se 24 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 2017, as refeições escolares faturadas ao município importaram no valor de 244.754,80€
(sendo 220.882,10€ referente às refeições escolares de 2017 e 23.872,70€ referente às refeições
escolares de 2016). Nos cofres da autarquia, deu entrada o valor de 80.499,17€, referente ao
pagamento de refeições escolares por parte dos encarregados de educação.
•

Elaborou-se a candidatura ao Programa de Generalização de Refeições Escolares – 1.º CEB
(DGESTE);

•

Colaborou-se com o Agrupamento de Escolas de Mirandela no que concerne ao transporte de
540 alunos e professores, para a realização do desfile de carnaval.

•

No âmbito da Feira da Alheira, foi servida alheira nas Escolas Luciano Cordeiro e Secundária
aos alunos destes estabelecimentos de ensino e aos do 1.º CEB e Jardins-de-infância do
concelho. O produto foi oferta de vários produtores de Alheira certificada.
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•

Colaborou-se com o Agrupamento de Escolas de Mirandela no transporte de 540 alunos e
professores, oriundos do meio rural, no âmbito da Semana Aberta do Agrupamento.

•

Organizaram-se atividades lúdicas e pedagógicas em tempo de pausa letiva da Páscoa,
nomeadamente, a visualização dos filmes, Cantar, Heróis da Quinta, Teatro e Oficina de
Fantoches.

•

Colaborou-se em atividades da Semana da Saúde, entre as quais “A Ambulância vai à escola”,
Megadance e Yoga para crianças.

•

Desenvolveu-se a atividade “O violino vai à Escola” nos estabelecimentos de ensino pré-escolar
da cidade.
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•

Promovendo a Feira do Vinho e do Morango de em São Pedro Velho, o Município desenvolveu
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.

•

Organizou-se a deslocação de 991 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.

•

No âmbito das comemorações do Dia da Criança, foi organizado um dia divertido para todas as
crianças do 1.º CEB e Jardins de Infância do concelho. O dia iniciou com a visita à Feira do
Livro, em que tiveram como oferta de boas vindas um vale de compra de livros para cada escola
e por turma, assim como ao pré-escolar. 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 1037 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-escolar
da cidade para participarem nesta atividade. No fim-de-semana imediato, a atividade continuou,
mas foi aberta a toda a população infantil, com jogos de animação, entretenimento e lazer.
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•

Promovendo a Feira do Queijo e do Mel da União de Freguesias do Navalho, Pereira e
Avidagos, o município colaborou com a Cooperativa do Mel da Terra Quente e com a
Associação dos Apicultores do Nordeste, visitando todas as Escolas do 1.º CEB e Jardins de
infância do concelho, 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 queijo e do mel produzido da
região. Foi oferecido a cada criança um marcador que continha as definições do mel e do queijo.

•

Promoveram-se atividades de Ocupação de Tempos Livres, pelo segundo ano consecutivo, para
jovens residentes no concelho, através da iniciativa intitulada de Verão Jovem, para jovens dos
14 aos 17 anos. Este acolhimento passou pela seleção e sua colocação em diferentes postos.
Neste âmbito, foram acionados seguros aos participantes, que durante quinze dias cada turno,
nas férias de verão (de 3 de julho a 25 de agosto) desenvolveram atividades proporcionadas pelo
Município. Esta atividade foi desenvolvida em 4 turnos, cada um de duas semanas:

1.º Turno
2016
2017

1
11

2.º Turno
3.º Turno
Participantes
3
4
6
4

4.º Turno
1
3

Os jovens desenvolveram as atividades no Centro Cultural, GAM, Arquivo Municipal, Serviços
Técnicos, Piscina Municipal e Ambiente.
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•

Divulgação e planeamento de vistas ao Museu do Azeite e Ecoteca, no âmbito do Dia Mundial
do Turismo.
Foram transportados os alunos do 1.º CEB da cidade, num total de 344 alunos.

•

Foi exibido um filme de natal “Coco” para todas as crianças do ensino pré-escolar e 1.º CEB,
bem como o transporte - 1241 participantes.

•

Foram proporcionadas, em tempo de pausa letiva do Natal, atividades lúdicas e pedagógicas no
Centro Cultural que, de entre outras atividades, se destaca a visualização do filme infantil “Gru
III - O Mal Disposto”, com 533 participantes, sendo a grande parte jovens que frequentam os
ATL’s, ainda que as atividades fossem abertas ao público em geral. Foram ainda rececionadas
as inscrições para as atividades de Tribol, Parque Aquático e Hora do Conto.
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6.2.2 – AÇÃO SOCIAL
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 2017 o setor contou com o reforço de 1 técnica superior de Serviço Social, ao abrigo do
programa CEI de janeiro a 31 de outubro e com uma estagiária curricular de Serviço Social de 2 de
outubro a 31 de dezembro.

ATENDIMENTOS SOCIAIS
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.
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Caraterização dos atendimentos sociais por tipologia – 2017
PROBLEMÁTICA ASSOCIADA

N º/Quantificação:

Informações e encaminhamentos para o exterior

1010

Pedidos para Habitação Social

35

Sobre endividamento

1

Violência domestica

5

CPCJ

9

Regulamento de Apoios Económicos

602

Programa de Emergência Social

515

Voluntariado

3

Desporto

3

Total

2183

Número de atendimentos - 2015/2016/2017
Tipologia - Atendimentos

2015

2016

2017

882

1251

1010

25

45

35

Sobreendividamento

0

1

1

Violência Doméstica

6

3

5

11

1

9

R. A. E.

609

851

602

PES

326

270

515

Informações
Habitação Social

C. P. C. J.

Voluntariado

3

1

3

Desporto

3

1

3

2424

2183

Total
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Analisando o gráfico de número de atendimentos em 2017 verifica-se uma descida de atendimentos
(241) em relação ao ano de 2016. Verificou-se que a maior procura de apoios R.A.E foi no ano de
2016 e de P.E.S no ano de 2017. Como se verifica no gráfico, em 2017, a maior fatia dos
atendimentos resulta da procura de informação, no sentido de aceder aos apoios existentes na
Autarquia e Concelho, no entanto verifica-se uma diminuição de informações relativas a 2016, isto
significa que os munícipes tem um maior conhecimento dos apoios atribuídos pela Autarquia.
Verifica-se também um aumento do número de atendimentos P.E.S em 2017, mais 245 do que em
2016 e isto devido ao aumento de munícipes a requerer o RSI. Embora tenha surgido em 2016 a
R.L.I.S – Rede Local de Intervenção Social- Serviço de atendimento e Acompanhamento Social
(SAAS), esta estrutura não apoia utentes com prestação pecuniária de RSI, sendo estes
encaminhados para o serviço social da autarquia. Em relação ao R.A.E tem vindo a diminuir o
apoio no âmbito da Ação Social Escolar, isto porque o Ministério da Educação legislou no sentido
de apoiar todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico no que diz respeito aos manuais escolares.

REGULAMENTOS MUNICIPAIS – APOIOS SOCIAIS
No ano de 2017 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 (material escolar e alimentação),
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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 carater temporário enquanto o país estiver a atravessar a crise económica e
financeira.
Prevê apoio no pagamento de despesas de água, luz, gás, pagamento de renda de casa/empréstimo à
habitação, medicamentos, isenção de pagamento de infantário/alimentação e ainda apoios não
tipificados e/ ou complementares.
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ANÁLISE DE DADOS/APOIOS SOCIAIS::
Tendo em conta a tipologia dos apoios sociais da Câmara, verifica-se no gráfico do Regulamento
dos Apoios Económicos (R.A.E) que as maiores necessidades continuam a surgir no âmbito da ação
social escolar em material escolar e alimentação, no entanto 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. Em 2017 foram
apoiados no total 311 alunos/as do 1º ciclo do ensino básico. Destes 311, 292 alunos/as solicitaram
apoio para as refeições e material escolar, dos 292 alunos apenas 100 encarregados de educação /
pais entregaram faturas comprovativas do pagamento de material escolar, sendo mais tarde
reembolsados através do R.A.E.
Analisando o gráfico ao nível dos apoios concedidos no âmbito do P.E.S, verificou-se que o maior
número de pedidos diz respeito à área da saúde, nomeadamente ao apoio para pagamento de
medicamentos através da atribuição do cartão social. Tendo em conta o apoio ao nível de despesas
domésticas, o maior número de pedidos diz respeito ao apoio para a água, seguindo-se de
pagamentos de renda de casa, luz e gás. Surgiu uma diminuição de pedidos para isenção de
pagamento de comparticipação de infantário (Jardim de Infância de Mirandela), face à alteração da
tabela de comparticipações havendo uma diminuição dos valores mensais. Houve também uma
diminuição nos apoios não tipificados e /ou complementares de 2015 para 2017.
No ano de 2017 foram realizadas 12 visitas domiciliárias pela técnica de Serviço Social (C.E.I.) e
cinco pela Técnica estagiária.
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
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CARATERIZAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO R.A.E E P.E.S.

REGULAMENTO DOS APOIOS ECONÓMICOS
Tipologia

N º de Apoios Dados

Gastos
Financeiros

Medicamentos

8

1.115,22 €

Livros (Escalão A/B) referente ao ano letivo anterior

1

91,60€

Alimentação escalão A e B (Ação Social Escolar), relativa
ao ano letivo 2017/2018

292 – destes 292
requerimentos apenas

Material Escolar escalão A e B (Ação Social Escolar),
relativa ao ano letivo 2017/2018)

100 entregaram faturas
comprovativas de

1.137,50€

compra de material
escolar

Apoio na Comparticipação de obras

3

Isenção de passe escolar – ano letivo 2017/2018

8

10.339,75€

PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
Medicamentos

185

27.212,87€

Renda de casa/Empréstimo

71

23.973,69€

Gás

9

233,09€

Luz

59

3.305,30€

Água

94

3.297,26€

Apoios complementares- Isenção de pagamento infantário
/alimentação
Apoios não tipificados
Total
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HABITAÇÃO SOCIAL:
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 2017 não houve realojamento em habitação social pertença da Câmara Municipal. Sete 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 2017
IRHU informou ter 10 habitações libertas de pessoas e bens, solicitando informação social das
famílias que poderão beneficiar do realojamento social.
De 2002 até 31 de dezembro de 2017 foram efetuados 328 pedidos para habitação social, sendo de
referir que mais de metade dos pedidos não são elegíveis.
NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO (NLI):
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 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 22 reuniões das 27
agendadas. A 31 de dezembro de 2017 estavam ativos 146 processos abrangendo 393 beneficiários,
sendo 194 do sexo masculino e 199 do sexo feminino.
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Ao abrigo do Decreto-lei 221/2012 de 12 de outubro que 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 a Autarquia em 2017 não submeteu qualquer
candidatura.
Dos 146 processos ativos, 144 requerentes de RSI beneficiaram de apoio através dos regulamentos
municipais.

REDE SOCIAL
O ano de 2017 foi marcado no âmbito do programa Rede Social de Mirandela, pela
operacionalização do plano de ação / Plano de Desenvolvimento Social (2016-2018).
Atividades – Rede Social:
Ação: 4º Jantar Solidário.
- 4º Jantar Solidário. Data: 6 de Janeiro. N º de participantes previstas: 157. N º de participantes:
119.
Local – Residência de Estudantes.
N º de Entidades do CLAS que colaboraram: 34
N º de Entidades privadas que colaboraram 22
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Articulação com Entidades locais para a definição de atividades de Carnaval:
Dia: 24 de Fevereiro. Local: Rua da Republica.
N º de participantes: 74
N º de Entidades que colaboraram: 6

II Jornadas da Rede Social:
Dia: 8 de março. Local: Antigo edifício Instituto Piaget - Auditório
N º de participantes: 80. Previstos: 65
N º de Entidades que colaboraram:
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Semana da Saúde: 2 a 7 de abril.

Celebração do Dia Europeu da Solidariedade entre Gerações:
Data de realização da atividade: 29 de abril.
Local: Auditório municipal (grande)
N º de Entidades da Rede Social a colaborar: 10
N º de participantes previstos: 154
N º de participantes: 182
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Fóruns Participativos:
Envelhecimento positivo:
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Fórum participativo – terceira idade e envelhecimento ativo – Mirandela
Local: Antiga sala da E.S.A.C.T. – Centro Cultural de Mirandela.
Data: 24 de maio.
N º de Entidades previstas a participar: 5
N º de Entidades que colaboraram: 5
N º de participantes previstos: 38
N º de participantes: 26
Celebração dos Santos Populares – São João – Dia 21 de Junho:
Local: Salão de Festas dos Salesianos
Data: 21 de junho
N º de Entidades previstas a participar: 8
N º de Entidades que colaboraram: 8
N º de participantes previstos: 151
N º de participantes: 139

Batismo de voo:
Data de realização da atividade: 1 de julho
Local: Aeródromo Municipal.
N º de participantes previstos: 125 (participantes diretos) + 50 participantes indiretos
N º de participantes: 185

PG.02_PROC.07_IMP.05

Página 249 de 270

Dia Internacional da Erradicação da Pobreza – 16 de outubro:
Realização de duas ações de informação e sensibilização, para os/as alunos/as do 6º ano, na Escola
E B 2 e 3 Luciano Cordeiro, cuja temática foi “Exclusão social, direitos humanos e pobreza”. A
ação teve como objetivo sensibilizar os/as jovens para as causas e consequências da pobreza na vida
das famílias.
Data: 20 de Outubro.
N º de Participantes: 40 alunos/as – 2 turmas.
Parcerias: Rede Europeia Anti Pobreza – Núcleo de Bragança.

Semana da Diabetes:
Data: 13 a 19 de novembro.
Entidade responsável: Unidade de Cuidados na Comunidade de Mirandela – U.L.S. Nordeste.
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Dia Internacional para a erradicação de todas as Formas de Violência Doméstica contra as
Mulheres:
Divulgação de cartazes/ ação de sensibilização levada a cabo pela GNR/ Paróquias/ Sensibilização
às Escolas
Data de realização da atividade: 25 de Novembro

Comemoração do Dia Internacional da Deficiência – 4 de dezembro:
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Atividade de Natal:
Entrega de cabazes alimentares, brinquedos e/ou outros bens a famílias em situação de
vulnerabilidade social. Os mesmos foram entregues entre os dias 18 e 21 de Dezembro.
Data de realização: 14 de Novembro a 22 de Dezembro.
N º de Utentes abrangidos/as: 472 N º de famílias abrangidas: 216
N º de brinquedos angariados pela Empresa Ultriplo: 294
N º de peças de vestuário angariados pela Empresa Ultriplo: 386
N º de Entidades – Rede Social que colaboraram: 42

Reuniões:
N º Reuniões de Grupo de Trabalho: 12
N º Reuniões de Núcleo Executivo: 6
C.L.A.S.: 2
P..S.C.T.M.: 2
Apresentação de Boas Práticas no âmbito do CLAS:
Programa “ Eu Estou Aqui “ – P.S.P.
Projeto “ Crescer com saúde no Nordeste” – U.C.C. de Mirandela – U.L.S. Nordeste;
Apresentação da Associação Matiz – Associação para a promoção da saúde mental.
Apresentação da Associação Todos.
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Sistema de Informação Local:
N º de informações divulgadas ao C.L.A.S.: 11
Atualização de grelhas – base de dados por áreas setoriais.
Apoio na elaboração e operacionalização de candidaturas no âmbito do Norte 2020, nomeadamente:
Programa F.A.M.I. – Formar para integrar – formação para imigrantes nacionais de países terceiros.
Curso de iniciação ao português/alfabetização.
Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar Terra de Trás-os-Montes : Projeto
Hoje há escola/ Retorno à aprendizagem/ Um olhar para o conhecimento/ Aprendizagem.

6.2.3 – LOJA PONTO JÁ
O presente relatório enquadra-se no âmbito do atendimento ao público em termos de informação,
atividades e programas do IPDJ, que os jovens puderam usufruir na Loja Ponto Já, no decorrer do
ano de 2017.
Sendo as Lojas Ponto Já espaços públicos destinadas aos jovens, disponibilizam toda a informação
de interesse para a juventude e a abertura destas permitiu uma maior diversidade e alternativas
sobre as ofertas aos jovens, quer através da divulgação da informação nacional e internacional, no
portal da juventude, quer através da comunicação social, pesquisas diversas e organização dos sites
disponíveis na Internet com produtos externos direcionados aos jovens.
Assim, o portal da juventude permite uma atuação/resposta mais eficaz e dinâmica às necessidades
e anseios dos jovens da sociedade atual.
Todos os jovens que visitaram a Loja Ponto Já pela primeira vez foram abordados no momento,
fazendo referência ao que esta lhes podia oferecer e informando-os que a oferta é o produto de uma
conjunção de esforços entre o IPDJ e o Município de Mirandela.
O contato permanente com os técnicos das diversas entidades fornecedoras de programas é também
uma constante, no sentido de clarificar dúvidas, solicitar material e suprimir eventuais anomalias de
funcionamento de equipamento informático, entre outras.
Banco dos Livros Escolares
Pretende-se envolver e sensibilizar toda a comunidade escolar, nomeadamente os alunos, respetivos
encarregados de educação e professores, para a necessidade de reutilização dos manuais escolares
usados, para a sua correta utilização no período da “posse” e, consequentemente, para as boas
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práticas em matéria de Responsabilidade Social e Ambiente. Naturalmente que esta iniciativa, no
atual contexto económico, ganha uma premência adicional. Por essa razão, pretende-se criar uma
rede social real, concreta, que alerte os cidadãos para o valor dos livros e para a importância que
assumem para todos os agregados familiares, sem esquecer a possibilidade de racionalização de
custos e efetiva poupança que, da presente iniciativa, podem advir.
Total de manuais doados ao Banco dos Livros: 2408
Total de famílias apoiadas pelo Banco dos Livros: 71
Total de manuais concedidos às familias: 595
Total de manuais desatualizados doados a um Projeto para a Guiné Bissau: 1717
Porta 65” (arrendamento jovem)
Tem como objetivo regular os incentivos aos jovens arrendatários, até ao máximo de 3 anos,
atribuindo uma percentagem do valor da renda como subvenção mensal, sendo beneficiadas as
candidaturas que englobem menores e pessoas com deficiência, além de obterem a informação
pretendida, muitos deles recorrem à loja porque não têm meios técnicos para efetuarem a sua
candidatura.
Total de informações presenciais: 207
Total de informações telefónicas: 66
Total de candidaturas efetuadas: 54
Estes programas têm sido alvo de uma grande adesão e participação por parte dos jovens. Neste
sentido, a sua criação tem-se revelado uma mais-valia para ajudar a responder aos desafios dos
mesmos.
No decorrer do ano 2017 foram frequentadas algumas formações, que se revelaram extremamente
úteis para o desempenho de funções e para o bom funcionamento da Loja Ponto Já,
designadamente;
 16 a 20 de Janeiro (35 horas) – “Formação e Qualificação em Tecnologias de Informação e
Comunicação” (promovida pelo IPDJ).
 13 a 17 de Março (35 horas) – “Empreendedorismo – Programa Finicia Jovem” (promovida
pelo IPDJ).
 Dia 24 de Março - Palestra “Movimento Contra o Discurso do Ódio” alusiva ao mês dos
maus tratos infantis na Loja Ponto Já.
 Dia 21 de Abril - Workshop “A Brincar e a Rir o Bullying vamos Prevenir”, na Loja Ponto
Já.
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 Dia 9 de Junho - Palestra de “Consumo de substâncias (i) lícitas e comportamentos de risco”
na Loja Ponto Já.
 Dia 20 a 22 de Novembro (21 horas) – Formação sobre a “Importância na Internet Segura”;
“ Programa Porta 65” (promovida pelo IPDJ).

MÊS
Janeiro

ACTIVIDADES
- Jogos didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Fichas didaticas alusivas ao dia dos Reis
- Atividade de reciclagem (sapos com pacotes do leite)
- Atividade lúdica (bonecos articulados)
- Atividade de reciclagem (mochos com caixas de ovos)

PERIODICIDADE
-Permanente
-Dia 6
-Dia 13
-Dia 20
-Dia 27

Fevereiro

- Jogos didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Fichas didáticas alusivas ao Inverno
- Atividade de reciclagem (coroa em forma de coração)
- Atividade lúdica alusiva ao dia de S. Valentim
- Jogos pedagógicos (o desconhecido, mímica, jogo/cadeiras)
- Atividade de reciclagem alusiva ao Carnaval

-Permanente
-Dia 3
-Dia 10
-Dia 17
-Dia 24
-Dia 27

Março

- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Atividade de reciclagem (coroas com caixas de ovos)
- Atividade de reciclagem (com rolos de papel higienico)
- Atividade lúdica alusiva ao dia do pai
- Jogos populares (anelzinho, caça ao tesouro, dança da cadeira, cabra cega)
- Palestra “Movimento Contra o Discurso do Ódio” alusiva ao mês dos maus tratos
infantis
- Jogos Didácticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Atividade de reciclagem alusiva à Páscoa
- Atividade de reciclagem (flores com rolos de papel higiénico)
- Pinturas alusivas ao 25 de Abril
- Actividade lúdica alusiva ao dia da Mãe
- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Exposição dos nossos serviço na Escola Secundária (Semana das Profissões)
- Atividade lúdica (bonecos articulados)
- Atividade de reciclagem alusiva à Internet Segura
- Atividade de reciclagem (coelhos com rolos de papel)
- Jogos recreativos (5 sentidos)
- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Atividade alusiva ao dia Mundial da Criança, com 3 turmas do pré-escolar do Colégio
N.ª Sr.ª do Amparo
- Palestra de “Consumo de substâncias (i) lícitas e comportamentos de risco” escolas

-Permanente
-Dia 2
-Dia 9
-Dia 16
-Dia 23
-Dia 30

- Atividade de reciclagem ( borboletas com caixas de ovos))
- Fichas didáticas alusiva ao S. João
- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Atelier de pintura
- Fichas didáticas com o tema “alimentação saudável”
- Atelier de pintura (caixas de madeira)
- Atividade lúdica (pulseiras com missangas)
- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Karaoke
- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Atelier de pintura relativamente às férias
- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Atividade alusiva ao Outono
- Atividade de reciclagem (espantalhos com rolos de papel e lãs)
- Fichas de pinturas alusivas ao Halloween
- Jogos recreativos (5 sentidos)
- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Fichas didáticas alusivas ao S. Martinho

-Dia 12
-Dia 22
-Permanente
-Dia 6
-Dia 13
-Dia 20
-Dia 27
-Permanente
-Sextas-feiras
-Permanente
-Dia 7/14/21/28
-Permanente
-Dia 4
-Dia 11
-Dia 18
-Dia 25
-Permanente
-Dia 2

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novembro
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Dezembro

- Atividade lúdica alusiva ao Outono (colagem de massas)
- Atividade de reciclagem (palhaços com garrafas)
- Atividade de artes plásticas (colagem de folhas secas)
- Jogos Didáticos (Monopólio / Trivial Pursuit)
- Atividades alusivas ao Natal

-Dia 8
-Dia 15
-Dia 22
-Permanente
-Dia 6/13/20

Pode afirmar-se que Loja Ponto Já de Mirandela assumiu-se como um espaço fundamental e
imprescindível para a formação dos jovens, permitindo-lhes adquirir e desenvolver competências.
Respondeu a algumas das necessidades dos jovens, pela existência dos programas e
comercialização de alguns produtos e serviços disponibilizados na mesma. Outra preocupação foi
zelar pelo bom funcionamento do espaço, afixar e atualizar a informação nos placares e fazer um
bom atendimento.
O contacto diário com os jovens foi muito gratificante, sendo possível aplicar conhecimentos numa
troca aberta de aprendizagens permanentes e contínuas.

6.3 – SUBUNIDADE ORGÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Apoio Administrativo e Logístico a Atividades/Eventos e Cinema/Teatro
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´s, 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 2017 é elucidativo do trabalho desenvolvido por toda a
equipa da DEASC (ver ANEXO 1I).
EVENTOS/ATIVIDADES EXECUTADAS
Como já referido deu-se cumprimento ao Plano Anual de Atividades, apesar das inúmeras alterações,
cancelamentos e novos agendamentos, tendo-se realizado em efetivo 410 iniciativas.
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Procurou-se fazer a imputação de custos na aplicação às atividades/eventos mais significativas em
termos de custos/requisições e apoio logístico, em termos de recursos humanos.
Fizeram-se 264 requisições internas. Constatou-se que houve um enorme empenho dos serviços das
várias divisões para fazer o registo na aplicação, contudo, há, para um mesmo evento, várias fichas,
o que dificultou o apuramento do valor global por atividade/evento registado. Na tabela seguinte
discriminam-se os registos que conseguiram apurar-se, sabendo-se, contudo, que não representam a
totalidade das atividades/eventos desenvolvidas e mesmo assim somam um total de 492.321,00 €.

Atividades/Eventos Diversos
Designação do Evento
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Festa sempre animada conforme a

Festa dos Reis

Vale de
Salgueiro

05/01/2017 06/01/2017

Festival de Sabores do Azeite
Novo

Mirandela

14/01/2017 29/01/2017

17 532,38 € Correu tudo conforme previsto.

Festival do Rancho

Mirandela

14/01/2017

17 800,88 € tem uma forte adesão dos munícipes

Comemoração do Aniversário
da PSP de Mirandela

Mirandela

29/01/2017

Encontro de Petizes e
Traquinas

Mirandela

29/01/2017

102,30 € Correu tudo conforme previsto.

"IV Torneio Cidade de
Mirandela- Alheiras AMIL"

Mirandela

02/02/2017

1 090,89 € Correu tudo conforme previsto.

Feira da Alheira da Alfândega
do Porto

Feira do Tordo

3 908,57 € tradição sempre com bastante adesão
por parte dos munícipes

Evento positivo - este tipo de eventos
superou as expetativas.

Correu tudo conforme previsto.(o custo

59,99 € é referente á elaboração de cartazes)

1.º e 2.º dias com pouca adesão; 3.º dia

17/02/2017 19/02/2017

44 209,98 € com bastante adesão por parte da

Mascarenhas 18/02/2017 19/02/2017

Evento correu de forma negativa;
foram feitos vários contactos para
falar diretamente com a organização,
no qual esta não com pareceu.

Porto

população colmatando os outros dias.

2 445,00 €

Evento com alguma adesão por parte

Tasquinhas

Mirandela

21/02/2017 22/02/2017

475,06 € dos estudantes da ESACT

Feira do Vinho e do Bacelo

Fradizela

26/02/2017

527,60 € previsto.

Desfile de Carnaval

Mirandela

26/02/2017

14 601,08 € com muita adesão por parte dos

Feira das Plantas (Agrupamento
de Escolas de Mirandela)

Mirandela

02/03/2017

263,68 € crianças da Escola Luciano Cordeiro

Passeio TT da Feira da Alheira

Mirandela

04/03/2017 05/03/2017

259,07 € tem uma forte adesão dos munícipes.

Feira da Alheira de Mirandela

Mirandela

04/03/2017 05/03/2017

47 265,15 € Bastante adesão por parte do público

Torneio de Xadrez Junta
Freguesia de Mirandela Feira
da Alheira

Mirandela

05/03/2017

198,98 € com cerca de 100 participantes.

Alheira vai á escola

Mirandela

07/03/2017

1 635,44 € Correu tudo conforme previsto.

Feira à Moda Antiga

Mirandela

10/03/2017 12/03/2017

8 154,30 € Bastante adesão por parte do público
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Leilão de Bodes de Raça
Caprina Serrana

Mirandela

16/03/2017

34,28 € Evento Positivo(apoio a nivel de som)

Festival das Sopas

Mirandela

18/03/2017

34,28 € Evento Positivo(apoio a nivel de som)

Encontro Nacional de
Estudantes Multimédia

Mirandela

23/03/2017 26/03/2017

Gala de KickBoxing

Mirandela

25/03/2017

158,97 € parte do publico mesmo com bilheteira.

Queima das Fitas (Serenata)

Mirandela

29/03/2017

845,34 € dos estudantes do Ensino Superior de

Semana Académica

Mirandela

29/03/2017

1 444,92 € Correu tudo conforme previsto.

Semana da Saúde

Mirandela

02.04.2017 07.04.2017

6 502,48 € Correu tudo conforme previsto.

BTT Rota do Azeite

Feira dos Ramos

Valbom dos
09.04.2017 09.04.2017
Figos

Evento positivo apesar de a previsão

3 514,89 € inicial estar a contar com mais
inscritos.

Evento positivo, bastante adesão por

Evento com grande adesão por parte

Mdl

Evento positivo - este tipo de eventos

1 302,91 € tem uma forte adesão a nivel de atletas.

Frechas

09.04.2017 09.04.2017

6 839,89 € Correu tudo conforme previsto.

Procissão do Encontro

Mirandela

11.04.2017 11.04.2017

227,17 € Correu tudo conforme previsto

Jogo da Cagadela de Vaca

S. Salvador

13/04/2017

455,06 € Atividade planeada muito em cima da

Via Sacra

Mirandela

14/04/2017 14/04/2017

Airsoft

Mirandela

23/04/2017 23.04.2017

90,48 € Correu tudo conforme previsto

Comemorações 25 Abril

Mirandela

25/04/2017 25/04/2017

175,07 € Correu tudo conforme previsto

Nossa Senhora da Encarnação

Mirandela

28/04/2017 28-04-2017

Aniversário da Banda 1º de
Maio.

Mirandela

01/05/2017 01-05-2017

119,28 € público.

Campeonato Nacional de SemiRápidas

Mirandela

03/05/2017

278,32 € Correu tudo conforme previsto

Mirandela a Mexer

Mirandela

05/05/2017

172,04 € Correu tudo conforme previsto

PG.02_PROC.07_IMP.05

Correu

tudo

conforme

previsto.
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1 384,76 € dos munícipes
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Correu tudo conforme

previsto.

Página 259 de 270

Feiras do Vinho e do Morango

São Pedro
Velho

13/05/2017 14/05/2017

Miss ESACT

Mirandela

17/05/2017

218,33 € Evento Positivo

Semana do Desenvolvimento
Rural e do Empreendedorismo

Mirandela

19/05/2017

184,41 € Correu tudo conforme previsto

Fase Final de Juvenis Feminino
de Voleibol

Mirandela

19/05/2017 21/05/2017

Missa Campal

Concurso da Cabra Serrana

Feira da Cereja

Evento correu de forma positiva,

6 405,78 € grandes melhorias na organização.

Evento positivo, com retorno para a

13 549,83 € cidade.

Cachão

19/05/2017

696,48 € Correu tudo conforme previsto

Mirandela

20/05/2017

141,99 € Correu tudo conforme previsto.

Mascarenhas 21/05/2017 21/05/2017

1 757,79 € Correu tudo conforme previsto.

Aniversário dos Bombeiros
Mirandela

Mirandela

25/05/2017

218,33 € Correu tudo conforme previsto.

Final do Campeonato Ténis
Mesa

Mirandela

26/05/2017

549,41 € Correu tudo conforme previsto

Festival de Tunas Masculino

Mirandela

26/05/2017 27/05/2017

3 491,54 € Correu tudo conforme previsto

Festival das Francesinhas

Mirandela

26/05/2017 28/05/2017

227,17 € Correu tudo conforme previsto

"MIRANDELA CUP"

26/05/2017

306,07 € Correu tudo conforme previsto

Dia Mundial da Criança

31/05/2017

6 904,94 € Correu tudo conforme previsto

São João Bosco

Mirandela

02/06/2017 03/05/2017

201,37 € Correu tudo conforme previsto

Campeonato Nacional de semirápidas de Xadrez

Mirandela

03/06/2017

278,32 € Correu tudo conforme previsto

Feira do Mundo Rural

Mirandela

03/06/2017

141,90 € Correu tudo conforme previsto

Estágio Inter-Estilos

Mirandela

04/06/2017

278,32 € Correu tudo conforme previsto

MUSIC FEST

Mirandela

09/06/2017 10/06/2017
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Feira do Livro

Mirandela

13/06/2017

11 010,79 € Correu tudo conforme previsto

Festa de Santo Isidro, Cachão

Cachão

14/06/2017

880,68 € Correu tudo conforme previsto

Feira do Queijo e do Mel

Navalho

17/06/2017 18/06/2017

12 416,43 € Correu tudo conforme previsto

Concentração Motard

Mirandela

23/06/2017 25/06/2017

11 602,94 € Correu tudo conforme previsto

Semana Montras Floridas

Mirandela

27/06/2017

Parque Aventura

Mirandela

30/06/2017 02/07/2017

2 266,42 € Correu tudo conforme previsto

Luz Tua (OCUBO)

Mirandela

30/06/2017 01/07/2017

57 809,81 € Correu tudo conforme previsto.

Festival Aéreo Solidário

Mirandela

30/06/2017

111,93 € Correu tudo conforme previsto

Torneio de xadrez Noites
Quentes

Mirandela

01/07/2017 31/07/2017

170,54 € semelhança dos outros anos.

05/07/2017

555,40 € Correu tudo conforme previsto

IX Torneio de Voleibol de
Praia

348,00 € Correu tudo conforme previsto

Evento correu de forma positiva, a

Muita adesão por parte da população

Summer Mirandela

Mirandela

08/07/2017 09/07/2017

Gala do Desporto

Mirandela

13/07/2017

2 716,69 € Evento positivo.

Festival de Folclore

Mirandela

15/07/2017 15/07/2017

2 527,18 € Evento positivo.

Miss Mirandela

Mirandela

25/07/2017 25/07/2017

Festas da Cidade

Mirandela

25/07/2017 06/08/2017

111 030,17 € organização.

Talentos

Mirandela

08/08/2017 26/08/2017

2 428,93 € população.

Festa do Emigrante

Mirandela

10/08/2017 10/08/2017

8 800,78 € parte dos munícipes.
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Evento positivo pode ser melhorado na

496,37 € parte organizativa.

Muito positivo, melhorou a nível de

Evento com boa adesão por parte da

Evento positivo, com muita adesão por
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Evento correu de forma positiva,

Parque Aventura

Mirandela

30/06/2017 02/07/2017

KickBoxing

Mirandela

29/07/2017 29/07/2017

278,32 € bastante

Volta a Portugal

Mirandela

08/08/2017 08.08.2017

274,50 € dos munícipes, seria de repensar

X-Treme

Mirandela

02/09/2017 02/09/2017

150,40 € apesar

X Torneio Volei de Praia

Mirandela

07/09/2017

654,38 € Evento positivo.

SCM - Seção de Natação Águas Abertas

Mirandela

17/09/2017

1 332,01 € Evento positivo.

Frechas

24/09/2017

959,79 € Evento positivo.

Festa São Sebastião

Mirandela

24/09/2017

98,98 € Evento positivo.

Semana Europeia do Desporto

Mirandela

29/09/2017

444,03 € Evento positivo.

Passos

30/09/2017

98,98 € Evento positivo.

Festa de Frechas

Encontro de Escalada Serra
dos Passos

2 266,42 € grandes melhorias na organização.

Evento com bastante sucesso à
semelhança dos anos anteriores
adesão por parte da
população.
Evento com alguma adesão por parte
custo/beneficio.

Evento correu de forma positiva;
de algumas falhas na
organização, por falta de informação.

Muita adesão por parte da população

Feira_Figo_2017

Mirandela

07/10/2017 08/10/2017

822,19 € mais nova.

Comemorações do 7.º
Aniversário da Reativação do
Núcleo de Mirandela

Mirandela

08/10/2017 08/10/2017

193,35 € Evento positivo.

14/10/2017 15/10/2017

1 132,29 € parte organizativa.

Feira Artesanato Caça
Produtos Regionais

Mirandela

Evento positivo pode ser melhorado na

“Receção ao Caloiro 2017” –
AEESACT

Mirandela

26/10/2017 28/10/2017

1 135,90 € organização.

Dia Mundial do Turismo

Mirandela

27/09/2017

1 976,21 € Correu tudo conforme previsto.

Comemoração da Semana da
Diabetes

Mirandela

16/11/2017 19/11/2017

332,51 € Correu tudo conforme previsto.

Maratona Caminhada
Solidária B.V.M.” – Ginásio
Clube Mirandelense

Mirandela

15/10/2017 15/10/2017

142,26 € Correu tudo conforme previsto.
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Trial Caminhada/Ginásio
Clube Mirandelense

Mirandela

19/11/2017 19/11/2017

142,26 € Correu tudo conforme previsto.

Campeonato Regional de
Absolutos (Natação).

Mirandela

18/11/2017 19/11/2017

193,25 € Evento positivo.

Campeonato Regional de
Corta-Mato

Mirandela

11/10/2017

167,54 € Evento positivo.

Campeonato Distrital de CortaMato

Mirandela

20/11/2017 20/11/2017

Semana europeia da prevenção
dos resíduos

Mirandela

20/11/2017

453,57 € Evento positivo.

Feira Franca e dos Produtos da
Terra

Franco

06/12/2017

786,90 € Evento positivo.

Evento correu de forma positiva;
de algumas falhas na
organização.

1 152,99 € apesar

Taça das Regiões

Mirandela

08/12/2017 10/12/2017

656,19 € Evento positivo.

Feira Pão Azeite Suçães

Mirandela

11/12/2017 12/11/2017

672,55 € parte dos munícipes.

Especial Natal

Mirandela

12/12/2017

643,35 € Evento positivo.

Gala de Finalistas

Mirandela

12/12/2017

393,68 € Correu tudo conforme previsto

Feira da Couve Penca

Carvalhais

15/12/2017

527,19 € Evento positivo.

Atividades de Natal - 2017
Filme para Alunos

Mirandela

29/12/2017

784,80 € Evento positivo.

Evento positivo, com muita adesão por

TOTAL 492 321,00 €

CINEMA – TEATRO
Continuou a apostar-se na exibição de cinematográfica, tendo a mesma sido interrompida de junho a outubro,
devido ao encerramento do auditório, que supostamente iria sofrer uma grande intervenção de obras. Tal não
se veio a verificar e em novembro de 2017, o novo executivo reabriu, temporariamente, a sala.
Destacamos ainda o facto de ter sido oferecido um número significativo de bilhetes 4505, resultando num
total 10421 bilhetes de acesso. A despesa efetuada com o aluguer de filmes registou um valor de
14.550,00€, a receita 20.706,00€, pelo que se verificou um superavit de 6.156,00€. O gráfico seguinte
oferece uma visão global dos dados e valores apurados no ano de 2017 concernentes ao cinema:
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CINEMA
Filmes Exibidos

1.º Trimestre
2016
2017
18
19

2.º Trimestre

4.º Trimestre

2016
16

2017
12

2016

2017
19

9

30

30

24

19

32

18

451

1.043

134

1.372

1626

2090

3.568

2.585

2.134

2.149

2214

1.182

3.628

2.268

3.521

3.840

3.272

Receita

4.019
12.488,00
€

9.047,50 €

7.469,00 7.521,50€

7.749,00€

4.137,00€

Despesa com o Aluguer de Filmes

6.575,00 €

6.925,00 €

5.475,00 4.350,00€

6.275,00€

3.275,00€

N.º de Sessões
N.º de Bilhetes Oferecidos
N.º de Bilhetes Vendidos
Total de participantes

* Não existem registos do 3.º trimestre devido ao encerramento do auditório e os dados do 4.º trimestre reportam-se apenas ao mês
de novembro e dezembro.

TEATRO
Manteve-se o propósito de promover uma maior oferta cultural, pelo que continuou a realizar-se a exibição
de peças de teatro, uma vez por mês, com exceção dos meses em que o auditório esteve fechado e mês de
dezembro, a partir do qual se suspendeu esta atividade, por decisão superior.
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TEATRO

1.º Trimestre

Total de participantes -->
O Amanhã – José Luís Peixoto (Filandorra)

2017
2.º Trimestre

4.ºTrimestre

514

178

274
46

O Pranto de Maria Parda (Filandorra)

65

A Birra do Morto (T’Amarante)

86

Um Homem a dias (Teatr’Alma)

77

Mariana e a história da Cinderela

222

Auto da Barca do Inferno

230
62

A Lua de Joana (Companhia Umbigo)

178
Um pedido de casamento
* Não existem registos do 3.º trimestre devido ao encerramento do auditório e os dados do 4.º trimestre reportam-se apenas aos
meses de novembro e dezembro.

A ação de formação teatral designada Artes Cénicas no Tua - ACTUA, aberta à população em geral iniciou
em março de 2017, e, por indicação do Sr. Presidente, foi transferida para os Salesianos. Funcionou até ao
mês de junho e após as férias não foi retomada, por decisão superior.

ESPETÁCULOS
Para além dos espetáculos indicados, realizaram-se alguns no âmbito da Páscoa e no natal, promovidos por
entidades externas.
Espetáculos
Cantar dos Reis
Homenagem a Tó Jovim e Vinicius de Morais
Concerto Azul Espiga
Concerto Orquestra Clássica de Trás-os-Montes
Concerto ESPROARTE (Professores)
Uma Flor para Amália
Concerto de Páscoa
Concerto DB Canto – Musicar a Palavra (Salesianos)
Concerto Esproarte – Banda da Região
Concerto Recordar Abril “Ad Livitum”
30º Festival Nacional de Folclore
Concerto “Os Clássicos”
Serenata na CMM
Festival de Tunas
TuaTalks
MUSICFEST
Espetáculo LUZTUA
Espetáculos de rua – Talentos de Mirandela
Festa do Imigrante
Concerto de Santa Cecília
Concerto de Tubas
Concerto de Natal Esproarte
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GESTÃO DE AUDITÓRIOS MUNICIPAIS
Ocupação dos auditórios
Os dados seguintes, apresentados em gráficos, concernentes à utilização dos auditórios, sala do IPB e
Instituto Piaget, são bem ilustrativos da utilidade destes espaços culturais por parte das mais diversas
entidades. A tabela seguinte compara os dados de 2016 (491) e 2017 (516), que são reveladores do aumento
verificado no número de utilizações.

AUDITÓRIOS

1.º Trimestre
2016

2017

Auditório Grande

69

72

Auditório Pequeno

75

72

Auditório do Piaget

0

Sala do Centro Cultural (antiga do IPB)

4

2.º
3. º
Trimestre
Trimestre
2016 2016 2016 2017
79
68
39
32
67

144

148

146

73

68

64

32

26

57

48

0

0

4

0

7

22

0

11

0

14

3

0

1

76

130

138

Museu da Oliveira e do Azeite
Total de Utilizações -->

4.º
Trimestre
2016
2017

154

71

SERVIÇOS GERAIS
Foi assegurado o serviço de higiene e desinfeção dos espaços do edifício, por forma a transmitir
uma imagem de asseio aos utentes e visitantes diários.
Executaram-se trabalhos de distribuição de comunicações e materiais publicitários de divulgação de
eventos, nomeadamente divulgação da Feira da Alheira e Espetáculo Luz Tua, que implicaram
deslocações de equipas para os concelhos limítrofes e também para o Porto (no que se refere à Feira
da Alheira).
A equipa de logística e as operacionais de limpeza executaram, também, diversos trabalhos no
exterior ao edifício, principalmente no Instituto Piaget, Museu da Oliveira e do Azeite, Eventos
diversos e de apoio às Escolas, para colmatar falhas pontuais e/ou temporárias de pessoal auxiliar.

GRÁFICA E PUBLICAÇÕES
Continuou a dar-se resposta às solicitações internas e externas, fazendo uma gestão rigorosa do número de
impressões. Apesar disso, regista-se, pelo quinto ano consecutivo, um aumento do número impressões, num
total de mais 13.459 impressões em relação a 2016.
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Serviço Gráfico - N.º de Cópias
Ano

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º Trimestre

4.º Trimestre

Totais

2015

30.922

25.747

12.214

8.779

77.662

2016

37.848

15.291

14.241

14.196

81.576

2017

42.003

30.696

13.728

8.608

95.035

RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES
A Residência de Estudantes albergou, no ano letivo 2016/2017, 61 alunos (número registado do
último mês do ano escolar), do género masculino e feminino, com idades compreendidas entre os
treze e os dezanove anos, provenientes de vários concelhos da região, Alfândega da Fé, Bragança,
Santa Maria da Feira, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros,
Miranda do Douro, Murça, Tarouca, Torre de Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, Vila Pouca de
Aguiar, Vila Real, Vimioso e Vinhais.
O colaborador Fernando Cepêda continuou a desempenhar funções técnico pedagógicas na
Residência de Estudantes de Mirandela, em articulação com a Escola Profissional de Música
ESPROARTE, cuja entidade promotora é a Câmara Municipal de Mirandela.
Este espaço que foi motivo de preocupação constante para o Município, devido à irreverência dos
jovens e que obrigava a reuniões extraordinárias com grande frequência e à aplicação de sanções
aos residentes devido a problemas de ordem diversa, foi, no período em apreço, um espaço
tranquilo, para o que muito contribuiu o acompanhamento pedagógico, psicológico e afetivo que é
feito aos residentes.
O horário da Residência configura-se da seguinte forma:
Domingo
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17h00 - Entrada/abertura da residência (hora a que os alunos começam a chegar das suas terras
através de autocarros ou deslocados pelos seus pais).
Segunda a sexta-feira-feira
7h30m - Bom dia/ levantar/pequeno-almoço
9h30m – Encerramento da porta para início da limpeza pela empresa contratada.
11h30m |13h30m- Abertura para o período do almoço.
(Neste período além alunos internos, almoçam na cantina da Residência os alunos do 1º ciclo
provenientes da Escola n.º 1).
16h00 |19h00 - Lanche/ acompanhamento lúdico/pedagógico.
19h00 | 20h30m - Jantar
20h30m | 22h30m - acompanhamento lúdico/pedagógico.
22h30m|23h00 - Entrega das ceias/recolha aos quartos, higiene pessoal/boa noite/silêncio.
(sexta-feira os alunos regressam às suas casas, estando a residência aberta até as 19horas)
Além deste período normal há a permanência dos alunos em muitos fins-de-semana e feriados.
Sendo os mesmos de uma escola profissional na área da música, há solicitação de muitos concertos
por localidades diversas, organismos públicos inclusive a própria autarquia. Este trabalho serve
como complemento de carga curricular na Formação em Contexto de Trabalho dos alunos. Também
são realizados estágios de orquestra, master classes, em períodos de fim-de-semana. Sempre que
isto acontece de forma extraordinária o colaborador responsável pela Residência assegura os
serviços de assistência, vigilância e supervisão dos serviços inerentes às empresas contratadas.
A articulação constante entre residência/escola/família/vereador da educação permite que ligeiras
situações sejam colmatadas de imediato.
A supervisão e monitorização diária às empresas contratualizadas para a prestação de serviços
àquele espaço (serviço de refeições e limpeza) é também assegurada pelo responsável do espaço, o
que se traduziu num aspeto muito positivo, pois está sempre atento às falhas que possam existir,
bem como pronto a enaltecer o que de bom as empresas proporcionam, sendo um elo de ligação
fundamental na relação empresa/Serviços de Educação, fundamental no bom funcionamento da
casa.
No que se refere a pagamentos de mensalidades, continua a haver pagamentos que não foram
efetuados. O facto de ter sido facilitado e superiormente autorizado aos encarregados de educação a
liquidação da divida após o recebimento da bolsa da escola faz com que haja imensos atrasos,
alguns dos quais de alunos que entretanto saem da Residência e não assumem a liquidação da
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dívida, mesmo tendo recebido as respetivas bolsas. Apesar da insistência dos serviços, há dívidas
que se têm mantido desde 2012/2013, tendo-se perdido nalguns casos o contacto com os
alunos/encarregados de educação. Em todas as reuniões trimestrais este assunto foi abordado, mas o
facto de todos estes alunos fazerem parte de famílias carenciadas e mesmo desagregadas, acabou
por fazer com que este problema fosse visto numa perspetiva de bem social, não tendo sido tomadas
até à data medidas drásticas para o evitar de futuro.

Residência de Estudantes - valores em atraso

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

837,50€

3.150,00€

11.869,63€

6.997,10€

5.120,00€

1.045,00€

Total: 29.019,23€

Continuam a justificar-se obras de reabilitação nos quartos e WC’s, pois após a intervenção que se
fez na cozinha, o espaço apenas beneficiou de uma pintura na Casinha.
É também pertinente a realização de um contrato/protocolo relativo à gestão partilhada da
Residência de Estudantes pela autarquia e Escola de Música.
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Mirandela, 16 de abril de 2018.

A Presidente da Câmara Municipal;
_____________________________
Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues
O Vice-Presidente da Câmara Municipal;
_____________________________
Orlando Ferreira Pires
O Vereador em Regime de Tempo Inteiro;
_____________________________
Vera Cristina Quintela Pires Preto
O Vereador em Regime de Tempo Inteiro;
_____________________________
José Miguel Romão Cunha
O Vereador em Regime de Não Permanência;
_____________________________
Rui Fernando Moreira Magalhães
O Vereador em Regime de Não Permanência;
_____________________________
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo
O Vereador em Regime de Não Permanência;
_____________________________
Manuel Carlos Pereira Rodrigues
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