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11  ––  ÓÓRRGGÃÃOOSS  DDAA  AAUUTTAARRQQUUIIAA  

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

 

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

municipais consiste em coordenar os respectivos gabinetes e estabelecer a ligação com os serviços 

integrados ou dependentes das câmaras municipais (cfr. artigo 3.º, n.º 1, do DL n.º 262/88, de 23 de 

Julho, aplicável ex vi do artigo 74.º, n.º 6, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro).  

 

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

locais, aprovar o estatuto das entidades intermunicipais, estabelecer o regime jurídico da 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

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

apoio aos membros da câmara municipal, o artigo 42º do Anexo I desse diploma dispõe que o 

presidente da câmara municipal nos municípios com um número de eleitores igual ou inferior a 50 

000 pode constituir um gabinete de apoio à presidência com um chefe do gabinete e um adjunto ou 

secretário. Por outro lado, o presidente da câmara municipal pode constituir um gabinete de apoio 

ao conjunto dos vereadores que exerçam funções a tempo inteiro ou a meio tempo, e no caso de 

Mirandela, formado por dois secretários. Esse gabinete de apoio é denominado gabinete de apoio à 

vereação. Finalmente prevê que o gabinete de apoio à presidência pode ser constituído por mais um 

adjunto ou secretário, desde que tal implique a não nomeação do chefe do gabinete. 

 

Assim sendo, cumpre dizer que no mandato anterior o Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) era 

formado por um Chefe de Gabinete, um Adjunto, e uma Secretária. No mandato resultante das 

eleições autárquicas de 2013, passou a ser composto por uma Secretária que havia transitado do 

mandato anterior.  

 

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

constituído por um Secretário, ao qual se juntou a partir de 02 de dezembro de 2013 mais um 

Secretário. 
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Os gabinetes de apoio assumiram as seguintes funções e tarefas: 

• Coordenou e assegurou a actividade a desenvolver pelo Presidente e pelos Vereadores, tendo 

emitido orientações, directrizes, recomendações, no âmbito da administração ordinária; 

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

realização das suas actividades e competências; 

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

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

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

telefónicos;  

• Pediu todos os esclarecimentos, incluindo a respectiva documentação, ao nível do sector 

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

propostas ao Presidente da Câmara Municipal e aos Vereadores; 

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

• Apoiou a elaboração e actualização de Regulamentos Municipais; 

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

• Prestou apoio à Mesa da Assembleia Municipal; 

• Prestou apoio aos Conselhos e/ou Comissões Municipais; 

• Prestou apoio administrativo às juntas de freguesia; 

• Efectuou todos os contactos pessoais, telefónicos e informáticos determinados pelo Presidente 

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

processos; 

• Apoio no Planeamento das futuras instalação de Mini GAMs em Torre de D. Chama, 

Avidagos e Frechas; 

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

CMM; 

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

Município; 

• Apoio na coordenação de projetos cofinanciados no âmbito da Modernização Administrativa; 

• Apoio na execução de outros projetos cofinanciados; 

• Apoio na organização das iniciativas “O Meu Bairro”, “Diálogos Diretos” e “Minha Aldeia”. 

• Colaboração na elaboração de materiais de divulgação e promoção do território; 

• Participação no Processo de Certificação da Qualidade, mais incidentemente nos Processos e 

Procedimentos de Gestão; 
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• Apoio na elaboração da Informação Escrita do Presidente a remeter à Assembleia Municipal; 

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

• 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 carácter local, regional e nacional. 

 
Participação Institucional da Câmara Municipal de Mirandela 

 
Participação em Instituições de Âmbito Comunitário, Nacional ou Regional 

 
INSTITUIÇÕES 

 

REPRESENTANTE 
MUNICIPAL 

 
REPRESENTANTE(S) 

MUNICIPAL(AIS) 
SUBSTITUTO(S) 

Turismo do Porto e Norte de Portugal António Branco Deolinda Ricardo 

ADEMO – Associação para o 
Desenvolvimento dos Municípios 
Olivícolas Portugueses  

António Branco Deolinda Ricardo 

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

Fundação Museu do Douro Deolinda Ricardo Madalena Ferreiro 

AMTQT – Associação de  Municípios da 
Terra Quente Transmontana 

António Branco 
Presidente do Conselho 
Diretivo 

Rui Magalhães 
Manuel Rodrigues 

Resíduos do Nordeste, E.I.M.  
António Branco 
Presidente do Conselho 
Diretivo 

Manuel Rodrigues 

DESTEQUE – Associação para o 
Desenvolvimento da Terra Quente 

António Branco 
Vogal da Direção 

Manuel Rodrigues 

Eixo Atlântico do Nordeste Peninsular 

Rui Magalhães 
António Branco 
Manuel Rodrigues 
Deolinda Ricardo  

Luís Pereira 
Noémia Janela 
Madalena Ferreiro 
Paulo Araújo 

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

António Branco Deolinda Ricardo 

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro António Branco 
Manuel Rodrigues 
Guedes Marques 

CIM-TTM Antonio Branco Rui Magalhães 

Conselho Regional do Norte António Branco Rui Magalhães 

ADVT - Agência de Desenvolvimento 
Regional Vale do Tua 

António Branco Rui Magalhães 

 
 
Participação em Instituições de âmbito Concelhio ou Local 
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INSTITUIÇÕES LEGISLAÇÃO REPRESENTANTES 

MIRCOM – Mirandela Comercial Estatutos 

António Branco 
Rui Magalhães 
Deolinda Ricardo 
Manuel Rodrigues 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
de Mirandela 

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

António Branco  
Rui Magalhães 
Deolinda Ricardo 

Conselho Geral da Escola Profissional de 
Carvalhais 

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

António Branco  
Deolinda Ricardo 

ARTEMIR – Associação do Ensino 
Profissional Artístico 

Estatutos 

António Branco  
Rui Magalhães 
Deolinda Ricardo 
Manuel Rodrigues 

Associação de Artes da Terra Quente Estatutos 

António Branco  
Rui Magalhães 
Deolinda Ricardo 
Manuel Rodrigues 

CACE - IEFP Lei 
António Branco 
Luís Pereira 

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

Metropolitano Ligeiro de Mirandela  _________ 
António Branco 
Rui Magalhães 

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

 
 

Representantes da Câmara Municipal de Mirandela nos Conselhos e Comissões Municipais 

 
INSTITUIÇÕES 

 
LEGISLAÇÃO 

 
REPRESENTANTE 

MUNICIPAL 

REPRESENTANTE 
MUNICIPAL 

SUBSTITUTO 

Conselho Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios 

Decreto-Lei  
n.º 17/2009 

de 22 de janeiro 

 
Manuel Rodrigues  

 
António Branco  

CLASMIR – Conselho Local de 
Acção Social de Mirandela 

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

novembro 

 
 
António Branco 

 
 
Deolinda Ricardo 

CPCJ – Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens em Perigo 

Lei n.º 147/99 de 01 de 
setembro 

 
Rui Magalhães 

 
Deolinda Ricardo 

Conselho Cinegético e da 
Conservação da Fauna 
Municipal 

Decreto-Lei nº 
202/2004, de 18 de 

agosto 

 
Manuel Rodrigues  

 
António Branco  

Conselho Municipal de 
Segurança de Mirandela 

Lei n.º 33/98, e 18 de 
julho  

António Branco Manuel Rodrigues 

Conselho Municipal de 
Educação 

Decreto-Lei n.º 7/2003, 
de 15 de janeiro 

 
António Branco 
 

Deolinda Ricardo 

Conselho Municipal do 
Desporto 

Regulamento António Branco Deolinda Ricardo 

Conselho Municipal de 
Juventude 

Regulamento António Branco Deolinda Ricardo 

 

AANNEEXXOO  11::  RReellaattóórriioo  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  ddoo  GGrraauu  ddee  OObbsseerrvvâânncciiaa  ddoo  EEssttaattuuttoo  ddoo  DDiirreeiittoo  ddee  

OOppoossiiççããoo  
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Programa Administração Aberta 

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

atendimento corrente e fomentar a utilização de novas tecnologias de comunicação, o presidente da 

Câmara Municipal de Mirandela mantém, desde agosto de 2012, Diálogos Abertos com os 

munícipes através da sua página oficial de Facebook a que posteriormente se juntaram os Diálogos 

Diretos no Palácio dos Távoras e Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM), num modelo de 

atendimento presencial e o mais alargado possível a toda a população.  

 

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

programa realizados no Palácio dos Távoras. 

Diálogos Diretos Realizados em 2014
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No próximo gráfico encontram-se demonstrados o plano de reuniões efetuadas pelo Presidente da 

Câmara, registadas pelo GAP. 
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Reuniões Realizadas em 2014
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11..11..11  --  PPrroommooççããoo  ddoo  eemmpprreeeennddeeddoorriissmmoo  

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

exercício de 2014 na criação de estruturas e mecanismos que potenciem e dinamizem iniciativas 

empreendedoras e de apoio ao tecido empresarial, social e associativo como forma de combate ao 

flagelo do desemprego, nomeadamente na estreita colaboração com o recentemente criado Gabinete 

de Apoio à Empresa e Empreendedor. 

 

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

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

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

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

garantissem os necessários suportes à sua dinamização e apoio.  

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

poderá nenhuma instituição ser isoladamente responsabilizada. Da soma dos esforços individuais e 

coletivos, sustentados em cooperação institucional, deverá surgir um conceito de trabalho em rede 

que permita a obtenção do sucesso na diminuição do desemprego. 

 

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



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 8 de 279 

 

  

O GAEE – Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor encontra-se 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 GAEE iniciou as suas atividades, em pleno, a 2 de dezembro de 2013, potenciando o seu corpo 

técnico com um economista e um gestor que se juntaram ao coordenador, por via do início de 

atividade do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS+ de Mirandela), cujo plano de ação 

tem especial enfoque na empregabilidade.  

O protocolo de colaboração e comodato assinado para as instalações do Ninho de Empresas de 

Mirandela, levou a que a incubadora de empresas aí existente, enquanto resposta a projetos de 

empreendedorismo e criação de emprego, passasse a ser coordenada pelo GAEE, o que veio 

aumentar a resposta no campo da empregabilidade. 

O Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor (GAEE) resulta de um protocolo de 

colaboração em rede entre vários parceiros (Câmara Municipal, IEFP, Santa Casa da Misericórdia, 

Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Piaget, Associação Comercial e Industrial e Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte) e tem como missão promover o empreendedorismo, a 

criação de emprego e a captação de investimentos para o concelho, assumindo-se como plataforma 

de interface entre os empresários e os agentes locais e setoriais com influência na atividade 

económica e criando condições para um ambiente de negócios competitivo e para o crescimento 

sustentado do emprego local e centra a sua atividade nos seguintes domínios fundamentais: 

• Promoção do potencial económico do concelho de Mirandela direcionado para o ambiente 

empresarial; 

• Disponibilização de Informação e apoio aos empresários sobre incentivos, apoios e 

instrumentos de financiamento da sua atividade; 

• Recolha e sistematização de informação de suporte da atividade económica do concelho; 

• Prestação de informações sobre os instrumentos de apoio à criação, reestruturação e 

reconversão de empresas em diversas áreas: indústria, agricultura, comércio, serviços e outros; 

• Apoio no relacionamento do empresário com diversas entidades públicas e privadas, 

assumindo um papel de parceiro nas relações interinstitucionais. 
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A equipa do GAEE é composta por três elementos, um coordenador técnico do projeto, um gestor e 

um economista. Pontualmente o gabinete é apoiado pelos técnicos do parceiro Associação 

Comercial e Industrial de Mirandela. Refira-se também a permanente ligação ao Serviço de 

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

AAppooiioo  nnaa  eellaabboorraaççããoo  ddee  ccaannddiiddaattuurraa  aa  AAppooiiooss  MMuunniicciippaaiiss  ee  rreessppeettiivvaa  ccoooorrddeennaaççããoo  

CCoooorrddeennaaççããoo  ddaa  IInnccuubbaaddoorraa  TTuuaa  SSttaarrtt  ––  NNiinnhhoo  ddee  EEmmpprreessaass  ddee  MMiirraannddeellaa  

 

Imagem  – Ninho de Empresas de Mirandela – Incubadora Tua Start 

Fruto do Contrato de Comodato celebrado entre o Município de Mirandela e o IEFP em 30 de maio 

de 2013, a gestão do Ninho de Empresas de Mirandela passou para a esfera do Município de 

Mirandela. O protocolo de criação do GAEE e o Contrato de Comodato previam, entre outras 

situações, que fosse esta estrutura a desenvolver a coordenação do espaço, incluindo instrução, 

receção e emissão de pareceres a novas candidaturas.  

No âmbito da coordenação supracitada, foi criado um novo regulamento de utilização do espaço 

que adotou a designação “Incubadora Tua Start”. No âmbito deste regulamento é feita a receção e 

apoio na elaboração de candidaturas à Incubadora e sua incubação, mediante cumprimento dos 

requisitos vertidos no regulamento. 

No âmbito deste novo regulamento foram já incubadas em 2014 quatro novas empresas, 

encontrando-se outras duas em fase de candidatura a incubação.  

GGeessttããoo  ddee  ccaannddiiddaattuurraass  àà  ZZoonnaa  IInndduussttrriiaall  ddee  MMiirraannddeellaa  

 

Imagem  – Imagem da Zona Industrial de Mirandela 
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No âmbito do Regulamento da Zona Industrial de Mirandela, tem sido função do GAEE a instrução 

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

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

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

A procura de lotes na Zona Industrial de Mirandela tem vindo a superar a oferta, sendo este um 

sinal de alguma vitalidade económica do tecido empresarial mirandelense. Esta procura exige uma 

análise atenta dos projetos propostos por forma a valorizar os que são mais geradores de criação de 

postos de trabalho e dinamismo económico.  

A proveniência dos novos projetos é vasta mas destacamos o elevado número de candidaturas 

provenientes de empresas em final de incubação no Ninho de Empresas de Mirandela, 

demonstrando por um lado a importância da incubadora no lançamento de novos projetos e por 

outro lado o empreendedorismo dos promotores que conseguiram fazer vingar as suas empresas 

durante o período de incubação.   

GGeessttããoo  ddee  ccaannddiiddaattuurraass  aaooss  RReegguullaammeennttooss  ddee  AAppooiioo  EEccoonnóómmiiccooss  MMuunniicciippaaiiss  

O Município de Mirandela, para além do Regulamento da Zona Industrial, disponibiliza mais dois 

mecanismos de apoio ao tecido económico empresarial. Tratam-se do Regulamento de Incentivo ao 

Comércio Tradicional e o Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de 

Interesse Municipal. 

No âmbito destes regulamentos compete ao GAEE elaborar parecer fundamentado relativamente à 

qualidade e interesse dos mesmos para o concelho, concluindo com uma proposta objetiva, a qual 

será submetida à Câmara Municipal de Mirandela, com vista a que tal órgão tome decisão sobre a 

concessão, ou não, de tal apoio e em que termos. 

Estes dois regulamentos têm permitido a atribuição de apoios a empreendedores e empresas durante 

o ano de 2014, mantendo-se a sua vigência para 2015. 

 

DDiivvuullggaaççããoo  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  eemmpprreeggoo  ee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  eemmpprreeggoo  ee  iinnsseerrççããoo  
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Imagem  – Imagem da sessão de sensibilização a desempregados 

Em articulação com os parceiros do GAEE, tem sido feita a divulgação das medidas ativas de 

emprego e oportunidades de inserção.  

Em parceria com IEFP são também divulgadas as medidas ativas de emprego e oportunidades de 

emprego e inserção tanto nos atendimentos presenciais como em sessões de formação para 

“Técnicas de Procura Ativa de Emprego” (395 desempregados participantes em 2014). Todas estas 

medidas e oportunidades são condensadas no site www.clds-mirandela.pt.  

Destacar também o apoio na elaboração de candidaturas a apoios ao empreendedorismo IEFP 

(PAECPE e Microcrédito). Neste âmbito foram elaborados vários estudos económicos que 

estiveram na base da submissão de candidaturas a apoios para a criação do próprio emprego.  

PPrroommooççããoo  ddaa  aaddeessããoo  ddaass  eennttiiddaaddeess  ppuubblliiccaass  ee  pprriivvaaddaass  sseemm  ffiinnss  lluuccrraattiivvooss  àà  mmeeddiiddaa  ttrraabbaallhhoo  

ssoocciiaallmmeennttee  nneecceessssáárriioo  ee//oouu  aattiivviiddaaddee  ssoocciiaallmmeennttee  úúttiill  

 

 

Imagens  – Imagem das sessões de esclarecimento sobre Medidas de Trabalho Socialmente Necessário e Atividade 

Socialmente Útil 

Foram promovidas durante o último ano sessões de esclarecimento sobre medidas ativas de trabalho 

socialmente necessário e ou atividade socialmente útil, em parceria com o IEFP e o Núcleo Local 

de Inserção do Instituto da Segurança Social, tendo os públicos sido diferenciados em Autarquias 

Locais e IPSS’s. Através do atendimento no GAEE, promoveu-se a elaboração de candidaturas para 

estas medidas.  
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Os programas de apoio do IEFP e da Segurança Social têm vindo a ser potenciados através do 

GAEE. Até 31 de dezembro de 2014 tinham sido apoiados pelo gabinete a execução de 47 

candidaturas a medidas de Contratos Emprego Inserção (CEI) do IEFP e Atividades Socialmente 

Úteis (ASU) do Instituto da Segurança Social. Estas candidaturas resultaram na inserção de 183 

pessoas nos diversos programas. 

EEllaabboorraaççããoo  ddee  uumm  ppllaannoo  aannuuaall  ddee  iinnffoorrmmaaççããoo//ffoorrmmaaççããoo  ààss  eennttiiddaaddeess  ee  iinnssttiittuuiiççõõeess  llooccaaiiss  

 

Imagem – Imagem de sessão de sensibilização a empresas e entidades 

 

Têm vindo a ser realizadas sessões de informação/sensibilização às empresas e entidades, em 

parceria com o IEFP, para divulgação de apoios à empregabilidade.  

Esta mesma informação é dada, em complemento, nos atendimentos presenciais no GAEE, assim 

como, a respetiva elaboração de candidatura a esses apoios (ex: estágio emprego, estímulo 

emprego). Destacamos o apoio direto a várias empresas, em diversas medidas, destacando-se 40 

processos de candidatura (Medida Estágio Emprego e Medida Estímulo 2013) num total de 44 

novos postos de trabalho. 

Aguardando-se para o início de 2015 a divulgação das novas medidas de apoio a empresas no 

âmbito do novo quadro comunitário de apoio 2014-2020, serão realizadas sessões temáticas para 

empresários, dando a conhecer as medidas, disponibilizando simultaneamente o apoio do GAEE 

para as candidaturas.  

 

IInntteerrvveennççããoo  aaoo  nníívveell  ddooss  aalluunnooss  ee  ddaass  eessccoollaass  ppaarraa  pprroommooççããoo  ddoo  eemmpprreeeennddeeddoorriissmmoo  ee  

oorriieennttaaççããoo  eessccoollaarr  

 

Em parceria com o Programa Escolhas realização da Semana das Profissões 
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Imagem  – Cartaz da Semana das Profissões no Agrupamento de Escolas de Mirandela 

 

 

Imagens – Imagens da Semana das Profissões no Agrupamento de Escolas de Mirandela 

 

Em parceria com o Projeto Escolhas de Mirandela foi realizada em maio 2014 a Semana das 

Profissões. Esta iniciativa teve como primeiro objetivo promover a definição de percursos de 

inserção e formação para os alunos que se encontrem em situação de conclusão ou abandono do 

sistema de ensino. Foi possível chegar a 239 alunos com esta iniciativa.  

Prevê-se a realização em 2015, em parceria com o Projeto Escolhas, da 2ª edição da Semana das 

Profissões. 

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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Imagens – Imagens e logótipos do Seminário e 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.  

No 1º semestre de 2014 foi promovido o Seminário Escola Empreendedora. Neste seminário 

participaram 207 alunos que tiveram a oportunidade de apreender novos conceitos de 

empreendedorismo. Na mesma iniciativa foi lançado o 1º Concurso de Ideias “Escola 

Empreendedora”, destinado a alunos dos 11º e 12º anos e Cursos Profissionais com equivalência ao 

secundário. Participaram no concurso de ideias 33 alunos de 5 escolas do concelho e 8 docentes 

orientadores num total de 11 ideias a concurso. Aos três primeiros classificados foram atribuídos 

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

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. 

Em maio, o GAEE participou também na Semana do Empreendedorismo e Desenvolvimento Rural 

da Escola Profissional Agrícola de Carvalhais. 

Será promovido o 2º Seminário Escola Empreendedora em 2015 e simultaneamente será lançado o 

2º Concurso de Ideias “Escola Empreendedora”. 

 

IInntteerrvveennççããoo  aaoo  nníívveell  ddaa  ““ddiipplloommaacciiaa  eeccoonnóómmiiccaa””  ppaarraa  aa  ccaappttaaççããoo  ddee  nnoovvaass  eemmpprreessaass  

 

Uma das mais importantes atividades do GAEE é a de intervir junto dos agentes económicos para a 

captação de investimentos para o Concelho que potenciem a criação de postos de trabalho e a 

criação de riqueza. 

Neste campo, em constante diálogo com o Município de Mirandela, têm vindo a ser desenvolvidos 

vários contactos com agentes económicos para a criação de novas empresas em Mirandela. Muitos 
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destes processos implicam fases negociais complexas e demoradas, onde os diversos parceiros do 

GAEE podem ser chamados a intervir. 

 
Imagem – Exterior de um contact center instalado no Ninho de Empresas 

Nesta área, e com o apoio do GAEE, destacamos a instalação de um contact center no Ninho de 

Empresas que resulta de um protocolo assinado entre o Município de Mirandela e uma empresa da 

área da comunicação. Esta empresa presta serviço, praticamente em exclusividade para a EDP 

Comercial. O protocolo prevê a criação de 10 novos postos de trabalho para operadores. 

 

11..11..11..11..22  --  CCoonnttrraattoo  LLooccaall  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSoocciiaall  ddee  MMiirraannddeellaa  

 
 

   

Imagem – Imagens do Centro Cívico de Mirandela após obras de beneficiação 
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No âmbito das ações do Eixo II do CLDS+, concluíram-se em maio de 2014 as obras de 

beneficiação para o Centro Cívico de Mirandela. O Centro Cívico encontra-se pronto e a funcionar, 

sendo já 6 os parceiros que aí promovem atividades.  

Prevemos que durante o período que resta para a implementação do Plano de Ação do CLDS+ de 

Mirandela, o Centro Cívico de Mirandela seja reconhecido como um referencial do apoio social no 

concelho com grande parte dos parceiros da Rede Social a promover atividades no espaço. 

11..11..11..11..33  ––  RReessuullttaaddooss  oobbttiiddooss    

 

Os 202 atendimentos efetuados, que incluem 111 empreendedores, 65 empresas e 26 

entidades/instituições deram origem a: 

• 47 candidaturas a programas de trabalho socialmente necessário e atividades socialmente 
úteis (CEI´s e ASU´s); 

• 40 candidaturas a apoios à empregabilidade IEFP (estágio emprego, estímulo emprego); 

• 16 processos de candidatura a apoios municipais. 

• 6 processos de criação próprio emprego e micro-crédito IEFP. 

 

O resultado final traduz-se na criação de: 

• 16 novas empresas; 

• 183 pessoas colocadas em Contratos Emprego Inserção (CEI); 

• 82 novos postos de trabalho criados. 
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11..22  --  GGaabbiinneettee  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo,,  IImmaaggeemm  ee  PPrroottooccoolloo  ––  GGAACCIIPP  

No âmbito das competências definidas por despacho do Presidente da Câmara Municipal em 24 de 

janeiro de 2012 e ratificadas na Reunião de Câmara de17 de dezembro de 2012, a atividade do 

GACIP - Gabinete de Comunicação, Imagem e Protocolo, ao longo do ano 2014, incidiu sobretudo 

no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação e promoção da boa imagem do concelho e 

do Município de Mirandela. 

 

11..22..11  --  GGeessttããoo  ddoo  ccoonnttaaccttoo  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  MMiirraannddeellaa  ccoomm  ooss  ÓÓrrggããooss  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  SSoocciiaall  

((OOCCSS))    

  

 

Anos / 

Quantidade (n.º) 

 

Descrição do serviço efectuado 2012 2013 2014 

Emissão de notas de imprensa (press releases) 12 20 11 

Organização de conferências de imprensa 3 1 0 

Clipping regional e nacional  378 444 355 

Intercâmbio de informação com os OCS N.C. ≈ 133 384 

N.C. – Não contabilizado 

 

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

  

 

Anos / 

Quantidade (n.º) 

 

Descrição do serviço efectuado 2012 2013 2014 

Elaboração e divulgação de newsletters semanais 50 52 52 

Notícias divulgadas N.C. ≈ 208 321 

N.C. – Não contabilizado 

 

11..22..33  --  IInnsseerrççõõeess  nnaass  rreeddeess  ssoocciiaaiiss,,  ppoorrttaall  ee  eeccrrãã  ddee  LLEEDDss  
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Anos / 

Quantidade (n.º) 

 

Descrição do serviço efectuado 2012 2013 2014 

Página oficial de Facebook  ≈ 300 ≈ 416 ≈ 365 

Portal do Município  ≈ 355 ≈ 780 -- 

Aprovação de conteúdos para Portal do Município  -- -- ≈ 480 

Ecrã de LEDs na Rua da República  ≈ 170 N.C. N.C. 

N.C. – Não contabilizado 

 

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

iinnffoorrmmaaççõõeess  ddiivveerrssaass,,  aattrraavvééss  ddee  ccoorrrreeiioo  eelleettrróónniiccoo  

  

 

Anos / 

Quantidade (n.º) 

 

Descrição do serviço efectuado 2012 2013 2014 

Convites eletrónicos  ≈ 24 35 11 

Divulgação de eventos e outras atividades por correio eletrónico  ≈ 23 55 58 

Prestação de informações diversas  ≈ 14 ≈ 72 ≈ 130 

 

11..22..55  --  RReeggiissttoo  ffoottooggrrááffiiccoo  

  
 Anos /  
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Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efectuado 2012 2013 2014 

Registo fotográfico de eventos e outras atividades de interesse  119 245 229 

 

11..22..66  --  TTrraattaammeennttoo  ddee  ssuuggeessttõõeess  ee  rreeccllaammaaççõõeess  

  

 

Anos / 

Quantidade (n.º) 

 

Descrição do serviço efectuado 2012 2013 2014 

Sugestões e reclamações tratadas  58 71 94 

  

AANNEEXXOO  22::  RReellaattóórriioo  AAnnuuaall  ddee  OOccoorrrrêênncciiaass  22001144  

  

O seguinte gráfico demonstra o n.º de solicitações registadas no âmbito da iniciativa “O Meu 

Bairro” realizadas em diferentes locais da cidade de Mirandela 

 

Solicitações registadas em "O Meu Bairro"
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11..22..77  --  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddee  eevveennttooss  ee  ccooooppeerraaççããoo  iinnssttiittuucciioonnaall  eemm  ffeeiirraass  ee  oouuttrrooss  eevveennttooss  ee  oouuttrraass  

aattiivviiddaaddeess  

  

 

Descrição do serviço efectuado Entidade/s promotora/s Data 

Auscultação pública acesso Escola Luciano Cordeiro Município de Mirandela 
janeiro, fevereiro, 

março 

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

Mirandela 

31/01/2014 a 

02/02/2014 

O Meu Bairro – Escola do Pinheiro Município de Mirandela 25/01/2014 

Portugal em Festa - SIC Município de Mirandela 26/01/2014 

O Meu Bairro – Escola Central Município de Mirandela 01/03/2014 

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

Mirandela 
08,09/03/2014 

Somos Portugal - TVI Município de Mirandela 09/03/2014 

Visita a Mirandela do Ministro da Educação e da Ciência Município de Mirandela 27/03/2014 

O Meu Bairro – Escola de Golfeiras Município de Mirandela 29/03/2014 

Comemoração do 25 de Abril Município de Mirandela 25/04/2014 

Visita a Mirandela do Secretário de Estado da Agricultura Município de Mirandela 09/05/2014 

Visita a Mirandela da comitiva libanesa IPB e Município de Mirandela 23/05/2014 

O Meu Bairro – Palácio dos Távoras Município de Mirandela 24/05/2014 

Comemoração dos 30 anos de elevação de Mirandela a cidade Município de Mirandela 25/05/2014 

Comemoração do Dia da Cidade com a presença do ministro 

da Administração Interna 
Município de Mirandela 25/05/2013 

III Semana da Juventude e Desporto de Mirandela Município de Mirandela 
31/05/2014 a 

08/06/2014 

O Meu Bairro – Salão paroquial S. Sebastião Município de Mirandela 28/06/2014 

O Meu Bairro – Auditório centro Juvenil Salesiano Município de Mirandela 26/07/2014 

Talentos de Mirandela Município de Mirandela  
05/08/2014 a 

28/08/2014 

O Meu Bairro – Salão paroquial N.ª Sr.ª Encarnação Município de Mirandela 20/09/2014 

O Meu Bairro – Escola do Convento Município de Mirandela 25/10/2014 

O Meu Bairro – Centro de Infância Miminho Município de Mirandela 29/11/2014 

Smart Travel 2014 Várias entidades 
04/12/2014 a 

07/12/2014 
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Descrição do serviço efectuado Entidade/s promotora/s Data 

O Meu Bairro – Escola do Fomento Município de Mirandela 13/12/2014 

Natal em Mirandela Município de Mirandela e várias entidades 12/2014 

 

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

 

Anos / 

Quantidade (n.º) 

 

Descrição do serviço efectuado 2012 2013 2014 

Elaboração da Informação do Presidente para a Reunião de Câmara  18 22 26 

Conceção gráfica de material promocional do Município N.C. ≈ 91 N.C. 

Atualização da lista de contactos  N.C. N.C. N.C. 

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

Município  
2 2 

 

2 

N.C. – Não contabilizado 

  

AANNEEXXOO  33::  RReeggiissttoo  ddee  aattiivviiddaaddeess  ddiivvuullggaaddaass  ppeellooss  ddiivveerrssooss  ccaannaaiiss  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  ddoo  

MMuunniiccííppiioo  
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22  ––  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  GGEERRAALL  

O ano de 2014 foi o primeiro ano completo em que vigorou a orgânica implementada em 2013. Foi 

por isso o ano de consolidação de novos comportamentos e de ajustamento de funções. Nem sempre 

foi fácil. 

A designação do departamento de “COORDENAÇÃO GERAL” traduz o que realmente foi a 

componente mais relevante da ação do diretor. Transformar uma orgânica distribuída por 4 

departamentos numa orgânica única de um departamento não foi, e continuará a não ser tarefa fácil. 

Apesar de tudo, muito se alcançou na planificação geral, no propósito de conciliação de meios, na 

unidade da resposta, na monitorização dos objetivos/resultados e no atendimento atempado dos 

interesses dos munícipes. 

Promoveram-se alguns ajustamentos de instalação de serviços com diminuição de encargos 

relativos a espaços alugados. 

A orgânica consubstanciada em 2014 foi ainda de transição entre a realidade de 4 departamentos e 8 

divisões (em 2013) para 1 departamento e 4 divisões que só acontecerá no final de 2015. Esta 

transição ajuda a minimizar o impacto de uma grande redução de hierarquias formais e justifica 

uma adaptação e evolução da atual orgânica, formatando um modelo que se revele eficaz. 

Daí que, o ano de 2014 promoveu uma avaliação de funcionamento dos serviços e concluiu pela 

necessidade de ajustamento orgânico que, em 2015, é inevitável. 

A principal conclusão que se pode extrair de todo o funcionamento dos serviços é que todas as áreas 

externas devem tender para uma gestão conjunta, aproveitando a soma dos recursos, sejam humanos 

ou de equipamentos. 

Uma outra vertente com relevância é a do licenciamento. Por um lado, a evolução legislativa incide 

cada vez mais nos procedimentos ajustados ao licenciamento zero, com o que isso traduz em 

alteração de verificação prévia para verificação sucessiva dos processos, com fiscalização no 

terreno. Por outro lado, o alcance da revisão do PDM não se irá esgotar na publicação do 

regulamento que se deseja ocorra no primeiro semestre de 2015. Deste documento deveremos 

evoluir para a concretização do Plano de Urbanização como instrumento regulador dos parâmetros 

construtivos e de zonamento espacial. 

Mas como área com dimensão crescente e cada vez mais premente, temos os “EVENTOS” que 

mobilizam fortemente toda a capacidade logística da Câmara. A melhor planificação está a ajudar a 

sistematizar processos e procedimentos para que se minimizem os improvisos, mas essa agilização 

está a ser absorvida pelo crescente aumento de solicitações que urge conter. 
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De uma forma geral os serviços evidenciam uma prestação positiva e, ao nível do atendimento que 

fica retratado nos resultados dos inquéritos de satisfação aos munícipes, pode concluir-se que o 

desempenho é bom, apesar de ser indispensável progredir na melhoria. 

Numa outra apreciação global, pode concluir-se que o propósito de responder em tempo útil se vem 

consolidando e que se regista uma conformidade global cumprindo com os prazos. Sempre há 

exceções que não garantem os 100% de cumprimento, mas essas, porque de exceções se trata, não 

retiram o bom desempenho. 

Como matéria a salientar, como esforço transversal de todos os serviços, deve referir-se a adoção e 

desenvolvimento de utilização da CONTABILIDADE DE CUSTOS. È um processo evolutivo mas 

que, no primeiro ano em que a Câmara adotou esta aplicação, muito foi o trabalho que, por esta via, 

ficou registado como informação relevante, para ajudar à decisão. Os anos seguintes devem 

considerar uma permanente melhoria. 

No ano de 2014 a articulação/coordenação das divisões foi a principal tarefa do diretor de 

departamento, procurando assegurar o atingir de objetivos estabelecidos pela Câmara e em 

atendimento às solicitações do Executivo. 

Tal como vem sendo já uma rotina, todos os trimestres tiveram avaliação da atividade de cada um 

dos serviços e, dessas reuniões com as divisões/serviços, resultaram relatórios com conteúdos 

relevantes. Essas reuniões mantiveram também, a oportunidade de apresentação de temas técnicos 

que se têm revelado de grande importância. 

Em específico e de salientar, ocorreram intervenções do diretor de departamento nos seguintes 

assuntos: 

• Apreciação de assuntos na área de urbanismo, com emissão de pareceres, 

• Análise de situações de reclamação de munícipes relativas a matérias diversas (água, 

vizinhança, saneamento, etc) com emissão de pareceres, 

• Contribuição no desenvolvimento do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, 

• Presença nas reuniões da ATMAD/AdP sobre as propostas de verticalização dos sistemas de 

água e saneamento. 

• Avaliação do dossier FORMAÇÃO-AÇÃO promovido pela AMTQT, 

• Coordenação do processo de implementação dos parquímetros, 

• Apoio na defesa de vários contenciosos judiciais, 

• Participação como coordenador da auditoria interna da Câmara de Alfandega da Fé, 

• Desenvolvimento das diligências de reivindicação junto do CAETXXI e da CIMPOR/Betão 

Liz, 
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• Coordenação na elaboração do Relatório de acompanhamento e execução do Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (AANNEEXXOO  1100) 

 

Em resultado da reorganização municipal o Departamento de Coordenação Geral compreende: 

DAGFM - Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização 

DCMO - Divisão de Construção Manutenção e Operação 

DEASC - Divisão de Educação, Assuntos Sociais e Culturais 

DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento de Território 

A Unidade Orgânica de 3º grau - UOEPE – Unidade Orgânica de 3º grau de Estudo, Planeamento e 

Estratégia. 

Em fase de transição, continuam em exercício, até ao termo das respetivas comissões, as 

DAP – Divisão de Arquitetura e Planeamento 

DEE – Divisão de Edifícios e Equipamentos 

 

Os Chefes de Divisão, nas respetivas áreas, são determinantes na resolução dos problemas 

municipais e ao diretor de departamento cabe a conciliação de recursos para uma otimização do 

resultado. O esbater de fronteiras entre serviços tem sido um propósito relevante para alcançar uma 

melhor resposta da Câmara. 

Para com os cidadãos tem-se procurado uma maior proximidade e um compromisso na resposta 

atempada. 

A gestão global de todos os serviços municipais é um desempenho exigente, que só tem sucesso na 

medida em que todos os profissionais do Município se sintam parte desse resultado. 

 

EEmm  aapprreecciiaaççããoo  ggeerraall  ee  aanntteevviissããoo  ffuuttuurraa 

Mantem-se a preocupação sobre os recursos – humanos e físicos. No ano de 2015 é determinante 

aumentar a articulação sobre a disponibilidade dos recursos humanos e promover a renovação de 

recursos físicos, nomeadamente de viaturas e máquinas. 

Também a melhoria continuada que se vem registando nos recursos financeiros deixa antever uma 

melhoria na capacidade de investimento, o que irá gerar uma maior dinâmica dos serviços. 

O ajustamento que se vem fazendo à contenção nos eventos é indispensável ser continuada para 

garantir uma resposta dos serviços às solicitações diárias e em tempo útil. 
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22..11  ––  SSeerrvviiççoo  ddee  VVeetteerriinnáárriiaa  

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

higiene pública, tendo adstritos dois técnicos superiores. 

 

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

Definem-se como pragas urbanas as que afetam os núcleos urbanos perturbando as atividades que 

ali se desenvolvem, o meio envolvente, podendo contribuir para a transmissão de doenças 

infectocontagiosas, danificando ou perturbando o habitat e o bem-estar humano. 

O controlo das pragas urbanas tem como finalidade a proteção da saúde e do bem-estar das 

populações e do património. 

Foram efetuadas ações, previamente calendarizadas, de controlo da população de ratos e baratas, 

quer na rede de saneamento, quer à superfície. 

 

Intervenção calendarizada da desbaratização do saneamento do perímetro urbano: 

• A desbaratização foi efetuada através de dois métodos: 

I. Método de fumigação (termonublização a quente), sendo o produto utilizado 

Microsin (Butóxido de piperonilo) com lote nº 201391718 

II. Método de pulverização de baixo volume, sendo o produto Pertinax (lambda 

cialotrina) com lote nº EMGE000310 

• Foram abertas 3500 tampas de saneamento. 

• O serviço iniciou-se dia 2 de julho e terminou dia 31 de julho 

 

 

Intervenção calendarizada da desbaratização da Piscina Municipal: 
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• Foi aplicado o PERMISE GEL com lote nº 000 310, e Microsin através de pulverização de 

baixo volume com lote 201391718. 

• No interior: 

I. Foram levantadas 6 tampas de saneamento, tendo sido aplicado PERMISE GEL  

II. Foi efetuada pulverização com Microsin em 12 ralos. 

• No exterior foram pulverizadas com Microsin 6 tampas desaneamento. 

  
Intervenções pontuais: 

• Desinsetização (eliminação de térmitas) do JI  de Avidagos: 

I. Pulverização de baixo volume com o produto Pertinax (lambda-cialotrina) com lote 

nº LA-HUL1 

II. O serviço foi realizado dia 16 de maio. 

 

 

 

• Desinsetização (eliminação de formigas) da EB1 nº 2: 

I. INTERIOR: plicação de gel com o produto Maxforce Quantum (imidaclopride) lote 

nº EMGE 000228 

II. EXTERIOR: aplicação de granulado com produto Maxforce LN (imidaclopride) lote 

nº 239610 e Pulverização de baixo volume com o produto Pertinax (lambda-

cialotrina) com lote nº LA-HUL1, no exterior da escola 
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III. O serviço foi realizado dia 10 de maio. 

 

 

• Desinsetização (eliminação de formigas) do JI de Romeu: 

I. EXTERIOR: pulverização das paredes em redor da casa com Fendona (Alfa 

cipermetrina) com lote nº EM 20007767. 

II. INTERIOR: aplicação de Maxfore LN (imidacolride) com lote nº EM 20007767. 

III. O serviço foi realizado dia 16 de junho. 

 

 

• Desinsetização (eliminação de formigas) do Jardim de Infância de Mirandela (Praça): 

I. INTERIOR: Aplicação de gel com o produto Maxforce Quantum (imidaclopride) 

lote nº EMGE 000228 

II. EXTERIOR: Aplicação de granulado com produto Maxforce LN (imidaclopride) lote 

nº 239610 

III. Pulverização de baixo volume com o produto Pertinax (lambda-cialotrina) com lote 

nº LA-HUL1 
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• O serviço foi realizado dia 16 de maio. 

 

 

• Desinsetização (eliminação de formigas) do CACE Mirandela: 

I. A desinsetização foi efetuada através da aplicação Max Force LN (imidaclopride) 

com o lote nº 238191 

II. O serviço foi realizado dia 02 de junho. 

 

 

 

• Desinsetização (eliminação de afídios) do parque de campismo da Maravilha: 

I. Pulverização de baixo volume com o produto Microsim (Alfa-cipermetrina) com lote 

nº 2341283 

II. O serviço foi realizado dia 2 de julho e 9 de julho. 

 

• Desinsetização (eliminação de Vespa Garbro) da EB1 nº 3: 

I. Foi aplicado Microsin através de pulverização de baixo volume com lote 201391718. 

II. O serviço foi realizado dia 11 de julho e 18 de julho. 
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• Desbaratização do saneamento de Frechas: 

I. Método de fumigação (termonublização a quente), sendo o produto utilizado 

Microsin (Butóxido de piperonilo) com lote nº 201391718 

II. Método de pulverização de baixo volume, sendo o produto Pertinax (lambda 

cialotrina) com lote nº EMGE000310 

III. Foram abertas 400 tampas de saneamento. 

IV. O serviço foi realizado dia 31 de julho. 

 

 

  

22..11..22  --  CCaappttuurraa  ddee  aanniimmaaiiss  eerrrraanntteess  

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.  



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 30 de 279 

 

Para além das capturas efetuadas semanalmente, foram também recolhidos animais (canídeos e 

gatídeos), por solicitação dos proprietários. Foram capturados 196 animais, sendo 79 capturados e 

117 entregues pelo proprietário. 

 

Os animais capturados foram transportados para o canil intermunicipal, onde ficaram alojados pelo 

prazo estipulado por lei. 

 

 

 

22..11..33  --  SSeeqquueessttrrooss  pprreevveennttiivvooss  

No âmbito da profilaxia sanitária da raiva, a Casa dos Animais de Lisboa efetua sequestros 

preventivos, durante o período de 15 dias, de animais agressores e/ou agredidos, quer sejam vadios 

quer sejam animais com dono. 

No caso de animais com dono deve ser apresentado ao médico veterinário municipal, o boletim 

sanitário, registo e licença do animal, emitida pela respetiva Junta de Freguesia. 

Foram efetuados três sequestros preventivos, resultantes da mordedura de canídeos. 
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22..11..44  --  RReeccoollhhaa  ddee  ccaaddáávveerreess  ddee  aanniimmaaiiss  

Atividade que visa proceder à recolha e receção de cadáveres de animais que se encontrem 

visivelmente abandonados em espaços públicos. Sempre que sejam encontrados ou for participada a 

existência de cadáveres de animais na via pública, estes são recolhidos por esta divisão.   

Todos os cadáveres de animais têm de ser encaminhados para uma incineradora. 

Os cadáveres de pequenos animais, são encaminhados para a incineradora localizada no Canil 

intermunicpial da terra quente. 

Os equídeos são transportados pelo SIRCA (serviço de identificação e recolha de cadáveres), e 

depois encaminhados para uma incineradora de grandes animais. 

Foram encaminhados para a incineradora do canil intermunicipal 97 cadáveres de pequenos 

animais, e foram entregues ao SIRCA 6 cadáveres de asininos 

 

 

  

22..11..55  --  MMeeddiiddaass  ddee  pprrooffiillaaxxiiaa  mmééddiiccaa  

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

decorrido durante o mês de junho. Foram vacinados 841 canídeos e colocados 153 microchips. 

  

22..11..66  --  DDiirreeççããoo  ee  ccoooorrddeennaaççããoo  ttééccnniiccaa  ddoo  ccaanniill  iinntteerrmmuunniicciippaall  ddaa  tteerrrraa  qquueennttee  

A direção e coordenação técnica do canil intermunicipal da terra quente decorreu de 1de maio a 30 

de junho. Foi também feita pelo menos uma visita uma vez por mês 
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22..11..77  --  AAppooiioo  ttééccnniiccoo  àà  AAssssoocciiaaççããoo  MMiirraannddeelleennssee  ddee  PPrrootteeççããoo  AAnniimmaall  

Uma vez por mês, o serviço deslocou-se à AMPA, para apoio técnico no que concerne à saúde dos 

animais aí existente. 

  

22..11..88  --  VViissttoorriiaass  ddee  ssaalluubbrriiddaaddee//ssaaúúddee  ppúúbblliiccaa  

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 14 vistorias. 

  

22..11..99  --  VViissttoorriiaass  hhiiggiioo--ssaanniittáárriiaass  aa  ttaallhhooss  ee  ppeeiixxaarriiaass  

Durante o ano de 2014, foram realizadas vistorias higio-sanitárias semanais, a talhos e peixarias. 

Para além do referido foi efetuada uma auditoria a cada estabelecimento. 

  

22..11..1100  --  VViissttoorriiaass  aa  vveeííccuullooss  ddee  vveennddaass  aammbbuullaanntteess  

Durante o ano de 2014, foram efetuadas 4 vistorias a veículos de venda ambulante. 

 

22..11..1111  --  VViissttoorriiaass  aa  UUnniiddaaddeess  pprroodduuttiivvaass  llooccaaiiss  

Foram realizadas duas vistorias a duas unidades produtivas locais, com intuito de elaboração de 

parecer, a enviar para a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, de modo a ser atribuído o 

número de controlo veterinário. 

 

22..11..1122  --  VViissttoorriiaass  aa  ccaannttiinnaass  eessccoollaarreess  

No ano de 2014, uma vez por mês foram vistoriadas as cantinas da residência de estudantes e da 

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

 

22..11..1133  --  SSoolliicciittaaççõõeess  ddoo  SSEEPPNNAA  ppaarraa  eemmiissssããoo  ddee  ppaarreecceerreess  

Foram elaborados dois pareceres técnicos sobre o ataque de canídeos a rebanhos de ovelhas: 

• Rebanho em Vale de Salgueiro 

• Rebanho em Avidagos 

  

22..11..1144  --  AAppooiioo  ttééccnniiccoo  àà  AANNCCRRAASS  

Durante o ano de 2014, deu-se continuidade ao apoio técnico à ANCRAS. 

Foram realizadas 3300 intervenções em caprinos: 
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• 1600 vacinações 

• 1600 desparasitações 

• 1000 para práticas clínicas (ecografias, intervenções clínicas e cirúrgicas). 

 

22..11..1155  --  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddee  aattiivviiddaaddeess  ddee  sseennssiibbiilliizzaaççããoo  

  

• SEMANA DA SAÚDE – 3 a 7 de abril 

 

 

 

 

 

 

• SEMANA DO ANIMAL – 1 a 4 de outubro 
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• DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO – 16 de outubro 

 

  
 

 
• DIA MUNDIAL DO NÃO FUMADOR – 17 de novembro 

 

 
 

  

22..22  ––  EEqquuiippaa  ddoo  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttããoo  ddaa  QQuuaalliiddaaddee  

Em 2014 os recursos humanos afetos ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) mantiveram-se,  

Cargo/Categoria 

1 Diretor de Departamento (Gestor da Qualidade) 

2 Técnicos Superiores 
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22..22..11  --  EEssttrruuttuurraa  ddoo  SSuuppoorrttee  DDooccuummeennttaall  

22..22..11..11  --  PPrroocceessssooss  

A rede de processos do SGQ manteve-se. 

Rede de Processos do Sistema de gestão da Qualidade 

Gestão 

Código Processo Responsáveis 

PG.01 Gestão Rui Magalhães 

PG.02 Monitorização da Qualidade Equipa da Qualidade 

Operacionais 

PO.01 Desporto Ricardo Gomes  

PO.02 Cultura Madalena Ferreiro 

PO.03 Educação Bernardete Baltazar/Conceição Mesquita 

PO.04 Ação Social Manuela Teixeira 

PO.05 Proteção Civil e Florestas Sónia Gonçalves 

PO.06 Ambiente Noémia Janela 

PO.07 Urbanismo António Carvalho 

PO.08 Obras Municipais Paulo Magalhães/Rui Fernandes 

PO.09 Água e Saneamento Luís Borges 

PO.10 Taxas/Licenças e Metrologia Margarida Barreira 

PO.11 Atendimento Externo e Interno Fátima Fontoura/Céu Inácio 

PO.12 Saúde Pública e Salubridade Liliana Pinto 

Suporte 

PS.01 Sistemas de Informação Geográfica Maria Gouveia 

PS.02 Gestão de Recursos Humanos  e Formação Ricardo Pires 

PS.03 Aprovisionamento Rui Vilaverde 

PS.04 Património Municipal Alberto Vaz 

PS.05 Informática Pedro Ruivo 

PS.06 Assessoria Jurídica Esmeralda Pinto 

PS.07 Arquivo Municipal Elisa Moutinho 

PS.08 Contabilidade e Tesouraria João Fraga 

 

Regista-se na tabela e no gráfico que se seguem a evolução do n.º de processos desde 2012 até ao 

final de 2014.  

 Anos 

Processos 2012 2013 2014 

Processos de Gestão 5 2 2 

Processos Operacionais 15 12 12 

Processos de Suporte 9 8 8 

Total 29 22 22 
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22..22..11..22  --  PPrroocceeddiimmeennttooss//IInnssttrruuççõõeess  ddee  TTrraabbaallhhoo  

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

trabalho nos anos 2012, 2103 e 2014. 

 Anos 

Processos 2012 2013 2014 

Processos de Gestão 18 21 21 

Processos Operacionais 98 94 100 

Processos de Suporte 43 43 43 

Total 159 158 164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A estabilização do suporte documental do SGQ (procedimentos/instruções de trablho) verificou-se a 

partir de 2012 com a realização, em dezembro desse ano, da auditoria externa de concessão. Em 

2013 apenas houve uns ajustamentos devido à unificação da rede de processos. Já em 2014, além 

das alterações do conteúdo decorrentes da nova estrutura orgânica, apenas se verificaram 7 novas 

versões de procedimentos/instruções de trabalho, que de discriminam na tabela que se segue: 
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Novos procedimentos/instruções de trabalho inseridas no SGQ 

Processo N.º  Designação 

PO.01 - Desporto 2 
PO.01_PROC.05 - Tratamento de Objetos Perdidos 

PO.01_IT.03 - Medidas Adicionais 

PO.02 - Cultura 1 PO.02_PROC.08 - Classificação de Património Imóvel 

PO.06 - Ambiente 1 PO.06_IT.11 - Controlo e manutenção da qualidade da água 
da piscina e das áreas utilizadas pelos utentes-  

PO.12 - Saúde Pública e Salubridade 2 

PO.12_IT.05 - Visitas ao Canil Intermunicipal 

PO.12_IT.06 - Elaboração/Controlo de HACCP nos 

Estabelecimentos de Ensino 

PS.02 - Gestão de Recursos Humanos e Formação 1 
PS.02_PROC.11 - Aceitação/integração de Estágios 

Curriculares e Académicos 

Total 7  

 

22..22..11..33  --  IImmpprreessssooss  

Na tabela e gráfico que se seguem evidencia-se o trabalho desenvolvido na formatação/construção 

de impressos 

 Anos 

Processos 2012 2013 2014 

Processos de Gestão 14 23 24 

Processos Operacionais 151 237 254 

Processos de Suporte 59 64 61 

Total 224 324 339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..22..11..44  --  IInnddiiccaaddoorreess  

A tabela e gráfico que se seguem traduz o n.º total de indicadores pelos 3 grandes grupos de 

processos bem como, o volume de tratamento anual dos mesmos uma vez que são 

tratados/analisados trimestralmente.  

 N.º Total de Indicadores Volume de tratamento dos indicadores 



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 38 de 279 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..22..22  --  AAuuddiittoorriiaass  

No ano de 2014 foi cumprido o programa de auditorias estabelecido no início do ano realizando-se, 

desta forma, 2 auditorias internas e 1 auditoria externa de acompanhamento. Na tabela seguinte 

segue um resumo das mesmas. 

 

 Auditorias 

Descrição Internas Externas 

Data 27/05/2014 08/10/2014 18,19/12/2014 

Duração 1 dia 1 dia 1,5 dias 

Tipo Interna Interna 
2.ª Auditoria de 

Acompanhamento 

Âmbito da Auditoria 

- Processos Operacionais: 

PO.01 – Desporto 

PO.02 - Cultura 

PO.03 - Educação 

PO.04 - Ação Social 

PO.05 - Proteção Civil e 

Florestas 

- Processos de Suporte: 

PS.01 - Sistemas de 

Informação Geográfica 

- Processos de Gestão: 

PG.01 - Gestão 

PG.02 - Monitorização da 

Qualidade 

-Processos Operacionais: 

PO.06 - Ambiente 

PO.07 - Urbanismo 

PO.08 - Obras Municipais 

PO.09 - Água e 

Saneamento 

Gestão Autárquica 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Processos de Gestão 9 15 16 36 60 64 

Processos Operacionais 92 89 92 368 356 368 

Processos de suporte 43 23 22 172 92 88 

Total 144 127 130 576 508 520 
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PS.02 - Gestão de Recursos 

Humanos e Formação 

PS.03 - Aprovisionamento 

PS.04 - Património 

Municipal 

PS.05 - Informática 

PS.06 - Assessoria jurídica 

PS.07 - Arquivo Municipal 

PS.08 - Contabilidade e 

Tesouraria 

PO.10 - Taxas/Licenças e 

Metrologia 

PO.11 - Atendimento 

Externo e Interno 

PO.12 - Saúde Pública e 

Salubridade 

Não-conformidades (NC) 5 7 5 

Oportunidades de melhoria (OP) 11 12 10 

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

externas nos anos 2012, 2013 e 2014 

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

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 1.º 2012 2.º 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

NC 18 7 5 27 6 7 9 10 5 5 64 18 17 

OM 39 26 11 47 6 12 16 8 9 10 110 41 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..22..33  --  RReeggiissttoo  ddee  NNããoo  CCoonnffoorrmmiiddaaddeess  

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. Desta forma a tabela e os gráficos que se seguem fazem o resumo, por trimestre, do 

total das NC registadas em 2012, 2013 e 2014 
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22..22..44  --  IInnqquuéérriittooss  ddee  SSaattiissffaaççããoo  

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

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

Satisfação dos Munícipes” nos seguintes locais de atendimento: Biblioteca, GAM, Posto de 

Turismo e Piscina Municipal. Após tratamento estatístico os resultados foram divulgados e afixados 

nos pontos de atendimento 

  2012 2013 2014 Total 

  1.º T 2.º T 3.º T 4.ºT 1.º T 2.º T 3.º T 4.ºT 1.º T 2.º T 3.º T 4.ºT 2012 2013 2014 

Auditorias Internas 18 0 27 0 0 7 0 6 0 5 0 7 45 13 12 

Auditorias Externas 0 0 0 19 0 0 0 5 0 0 0 5 19 5 5 

Serviços Municipais 0 0 0 8 5 4 3 6 6 1 0 0 8 18 7 

Total 18 0 27 27 5 11 3 17 6 6 0 12 72 36 24 
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22..22..44..11  --  RReessuullttaaddooss  ddooss  iinnqquuéérriittooss  ddee  ssaattiissffaaççããoo  aaooss  ccoollaabboorraaddoorreess  

No ano 2014 o inquérito de satisfação aos colaboradores adotou uma nova versão. 

Os resultados obtidos encontram-se nas tabelas seguintes.  

 

Percentagens positivas de respostas quanto à satisfação dos colaboradores na CMM 

Característica Percentagem 

Satisfação com a situação profissional 67,3,% 

Satisfação com as condições de trabalho 75,0% 

Satisfação na relação com os superiores hierárquicos 88,0% 

 

Satisfação Profissional 

Pergunta Sim Não S/R 

Gostava de mudar de serviço? 19% 69% 12% 

A rotatividade de serviço deveria ser uma regra em todas as divisões? 46% 38% 16% 

 

Satisfação com o Sistema de Gestão de Qualidade na CMM 

Pergunta Sim Não S/R 

Conhece o processo do SGQ – sistema de gestão da qualidade? 69% 26% 5% 

O SGQ melhorou o funcionamento dos serviços da CMM? 63% 22% 15% 

Na sua opinião o que mudou com o SGQ? 

1 - Melhoria na definição e uniformização dos procedimentos  60% 4% 36% 

2 - Melhoria da satisfação dos munícipes/serviços oferecidos 54% 10% 36% 

3 – Melhoria na definição de responsabilidades/obrigações dos colaboradores 53% 10% 37% 

4 - Melhoria nas relações internas da organização 52% 13% 35% 

5 - Melhoria das condições de trabalho (medicina e utilização dos EPI)  48% 15% 37% 

  

22..22..44..22  --  RReessuullttaaddooss  ddooss  iinnqquuéérriittooss  ddee  ssaattiissffaaççããoo  aaooss  mmuunníícciippeess  

O inquérito às necessidades e satisfação dos munícipes também teve uma ligeira alteração 

retirando-se a última parte referente à importância das necessidades. 

 

Percentagens positivas de respostas quanto à importância e satisfação no atendimento ao munícipe 

Característica Importância  Satisfação 

Simpatia no atendimento 92,5% 96,1% 

Rapidez no atendimento 92,8% 93,4% 

Disponibilidade no atendimento 92,8% 95,1% 

Eficiência no atendimento 92,5% 94,4% 

Rigor e clareza da informação prestada 92,5% 94,8% 

Assistência durante a prestação 90,8% 93,8% 
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Tratamento de reclamações 91,8% 90,5% 

Rapidez da prestação 91,1% 92,5% 

Qualidade da documentação disponibilizada 90,5% 91,8% 

Satisfação das espectativas 92,8% 94,1% 

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

munícipe nos anos 2012/2013 e 2014 

 Anos 

 2012 2013 2014 

Importância 84,2% 94,4% 92,0% 

Satisfação 91,1% 93,0% 93,6% 
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33  ––  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  GGEERRAALL,,  FFIINNAANNÇÇAASS  EE  MMOODDEERRNNIIZZAAÇÇÃÃOO  

A Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização - DAGFM, coordenada por um Chefe 

de Divisão, desenvolveu toda a sua atividade numa linha transversal de apoio instrumental a todos 

os serviços da autarquia. Ao nível hierárquico operacionalizou diretamente o serviço da Área 

Funcional de Recursos Humanos, Área Funcional de Recursos Financeiros, Área Funcional de 

Comunicação, Gabinete Jurídico e de Auditoria Interna, Arquivo Municipal e Setor de Apoio à 

DAGFM. 

Durante o ano de 2014 a DAGFM assegurou a coordenação de toda a atividade municipal 

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

- Colaborar nos estudos e propostas para aprovação de regulamentos e de tabelas de taxas e outros 

rendimentos a cobrar pelo Município e respetivos regulamentos, tendo durante o ano de 2014 sido 

aprovados o Regulamento de Taxas, a Tabela de Preços, bem como o Regulamento de 

Estacionamento de Duração Limitada; 

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

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

responsáveis pela sua execução; 

- Coordenar a implementação da Contabilidade Analítica nos Serviços da Autarquia, criando para o 

efeito os respetivos planos de contas e correspondentes atividades; 

- Elaborar e organizar os Documentos de Prestação de Contas 2013, preparar a informação 

financeira necessária à elaboração das Opções do Plano e Orçamento 2015, bem como das revisões 

operadas ao Orçamento 2014; 

- Assegurar o cumprimento de todos os normativos legais e regulamentares relativos a operações 

contabilísticas e de gestão de recursos humanos, coordenando o recebimento de todas as receitas e o 

pagamento de todas as despesas devidamente autorizadas; 

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

nas matrizes prediais e na conservatória de todos os bens imobiliários; 

- Coordenar e supervisionar a atividade da Tesouraria, assegurando o controlo das contas correntes 

com as diferentes instituições bancárias responsáveis pelo movimento das disponibilidades 

financeiras; 

- Exercer as funções de Notário Privativo do Município assegurando a instrução dos processos 

tendentes à aquisição de prédios urbanos e rústicos para posterior celebração das correspondentes 

escrituras. 
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33..11  ––  ÁÁrreeaa  FFuunncciioonnaall  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

A Área Funcional de Recursos Humanos durante o ano de 2014 foi coordenada por um Técnico 

Superior, contando ainda com mais um Técnico Superior, uma Coordenadora Técnica e duas 

Assistentes Técnicas. 

Durante o mesmo ano, foram várias as atividades desenvolvidas no âmbito das competências 

atribuídas a esta Área Funcional, das quais se destacam: 

- Atualização permanente do Cadastro Informático de todos os trabalhadores pertencentes ao Mapa 

de Pessoal desta Câmara e ao pessoal não docente que foi transferido do Ministério da Educação 

para este Município através do Contrato de Execução, procedeu-se ainda à continuação da 

digitalização dos processos individuais. 

 
* Vista da Aplicação de Gestão de Pessoal e Vencimentos 

 

- Processamento mensal de remunerações, suplementos e outros abonos. 

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

Geral das Autarquias Locais (DGAL), por suporte eletrónico SIIAL (Sistema Integrado de 

Informação da Administração Local), nomeadamente, Despesas com pessoal e Pessoal ao Serviço. 
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MAPA SIIAL - Pessoal ao Serviço 2014 (Saldo Inicial) 

Dirigente 
Superior

Dirigente 
Intermédio

Técnico 
Superior

Assistente 
Técnico - Total

Assistente 
Técnico - Dos 
quais afectos à 

área da 
educação

Assistente 
Operacional - 

Total

Assistente 
Operacional - 

Dos quais 
afectos à área 
da educação

Bombeiros 
Municipais

Informática
Polícia 

Municipal
Fiscais 

Municipais
Outros - Total

Outros - Dos 
quais afectos à 

área da 
educação

Total afecto à 
área da 

educação
Total

Nomeação 0 0

CTFP tempo 
indeterminado

47 64 5 179 7 1 4 12 295

CTFP a termo 
resolutivo certo

0 0

CTFP a termo 
resolutivo incerto

0 0

Comissão de serviço 7 3 0 10

Outras situações 3 0 3

Total 0 7 47 64 5 179 7 0 1 0 4 6 0 12 308

 

 

 

- Durante o ano de 2014 houve 78 Cessações de Relação Jurídica de Emprego Público, não se 

verificando qualquer entrada. Embora se tenha verificado um número bastante significativo de 

aposentações, o principal motivo de cessação de Relação Jurídica de Emprego Público foi a 

denúncia do Contrato de Execução celebrado entre a Câmara Municipal de Mirandela e o 

Ministério da Educação, com efeitos a 1 de setembro. 
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- Embora grande parte das cessações acima mencionadas ocorreram na segunda metade do ano, 

podemos verificar a diminuição dos custos com pessoal. 

 

 

- Registo e tratamento dos dados da assiduidade dos trabalhadores do Município. 
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- Tramitação dos processos de aposentação solicitados pelos trabalhadores desta Câmara Municipal 

e do pessoal não docente, de referir que durante o ano de 2014, foram tramitados 4 processos de 

aposentação, enviados através da plataforma à Caixa Geral de Aposentações e posteriormente 

enviados os documentos necessários para análise. 

 

- Instrução dos processos de Acidentes em Serviço, sendo que durante o ano de 2014 foram 

instruídos 7 processos. 
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- Atualização permanente na página da ADSE das diversas alterações respeitantes aos trabalhadores 

desta Câmara Municipal tais como: renovação dos direitos dos descendentes estudantes, renovação 

dos direitos dos cônjuges, inscrições, anulações, alterações de morada, alterações de NIB e pedidos 

de 2ªas vias dos cartões dos titulares e descendentes. 

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

para posterior processamento no vencimento. 

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

processamento no vencimento. 

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

para processamento. 

- Elaboração de toda a tramitação referente a processos de juntas médicas por motivo de doença e 

acidentes em serviço a fim de serem enviados à junta médica da ADSE e se necessário à Caixa 

Geral de Aposentações. 

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

- Foi assegurado todo o processo relativo ao Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho, 

(SIADAP), uma vez que com a entrada em vigor da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de dezembro os ciclos 

de avaliação foram alterados, não havendo avaliação no decurso do ano de 2014:  

SIADAP 1 (Avaliação de desempenho das Unidades Orgânicas Municipais), anual; 

SIADAP 2 (Avaliação de desempenho dos Dirigentes), de cinco ou três anos, de acordo com 

a duração da comissão de serviço; 

SIADAP 3 (Avaliação de desempenho dos trabalhadores), bienal. 
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- 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). 

Quadro 1:Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género 

H: 0 H: 6 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 0 H: 2 H: 8
M: 0 M: 1 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 0 M: 1 M: 2
T: 0 T: 7 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 0 T: 3 T: 10
H: 0 H: 0 H: 20 H: 23 H: 121 H: 0 H: 0 H: 0 H: 3 H: 167
M: 0 M: 0 M: 27 M: 41 M: 58 M: 0 M: 1 M: 0 M: 1 M: 128
T: 0 T: 0 T: 47 T: 64 T: 179 T: 0 T: 1 T: 0 T: 4 T: 295
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: 6 H: 20 H: 23 H: 121 H: 0 H: 0 H: 0 H: 8 H: 178
M: 0 M: 1 M: 27 M: 41 M: 58 M: 0 M: 1 M: 0 M: 2 M: 130
T: 0 T: 7 T: 47 T: 64 T: 179 T: 0 T: 1 T: 0 T: 10 T: 308

Outra

Total

Polícia Municipal OutrosBombeiros Informática Total

CTFP por tempo 
indeterminado

CTFP a termo 
resolutivo certo

CTFP a termo 
resolutivo incerto

Comissão de Serviço

Dirigente Superior Dirigente Intermédio
Carreiras Gerais - 
Técnico Superior

Carreiras Gerais - 
Assistente Técnico

Carreiras Gerais - 
Assistente 
Operacional

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

Orçamento 2015 e da Norma de Controlo Interno. 

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

Recursos Humanos, procedeu à adaptação dos vários procedimentos com vista à sua adequação á 

atual estrutura orgânica.  

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

bem como dos mapas de assiduidade mensal aos responsáveis hierárquicos dos diferentes serviços 

para verificar a assiduidade dos seus trabalhadores. 

- De salientar ainda que, nesta Área Funcional, foi efetuado todo o trabalho referente a vários 

projetos que a Câmara Municipal em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional 

levou a cabo, a fim de colocar desempregados na vida ativa, conforme identificado no Quadro 

seguinte:  

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efectuado 2012 2013 

Abertura de candidaturas CEI+ 3 1 

Abertura de candidaturas CEI 3 5 

Abertura de candidaturas CEI-Património 0 1 

Encerramento CEI+ 2 2 

Encerramento CEI 2 5 

Encerramento CEI-Património 0 1 

Encerramento Estágios Inserção Deficientes 
1 3 

Total 11 
18 
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No âmbito do Plano Interno de Formação dos trabalhadores da Câmara Municipal, foram 

abrangidos 146 trabalhadores, os quais participaram nas seguintes ações: 

No âmbito do Plano de Formação Interno: 

• A Gestão do Desporto Municipal e a Relação com as Coletividades, 21 Horas; 

• Animação e Promoção do Turismo Municipal, 21 Horas; 

• Boas Práticas de Aumento de Receitas e Diminuição de despesas, 14 Horas; 

• Gestão, Prevenção e Deteção de Erros e Fraudes nas Autarquias, 14 Horas; 

• Mecanismo Legal da Delegação de Poderes de Competências, 21 Horas; 

• Primeiros Socorros, 30 Horas; 

• Produção e Montagem de Exposições, 21 Horas; 

• Sistema de Regas Aplicados aos Jardins, 14 Horas; 



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 51 de 279 

 

• Análise e Avaliação de Propostas no CCP e a Contratação Pública Eletrónica, 28 Horas; 

• Segurança Informática- Fortinet e Zentyal, 49 Horas; 

• Contabilidade de Custos, 14 Horas; 

Formação Extra Plano: 

• Técnicas de Comunicação e Assertividade, 21 Horas; 

• Código do Procedimento Administrativo, 21 Horas; 

• Planeamento, Organização, Gestão e Avaliação de Projetos nas áreas de Educação e 

desporto, 28 Horas Código dos Contratos Públicos, 30 horas; 

• Auditoria a Sistemas de Gestão da Qualidade, 35 Horas; 

• Linguagem SQL Server, 49 Horas; 

• Poder Local, Saber Local, 7 Horas; 

• A Gestão por Processos e a ISSO 9001, 35 Horas; 

• Motivação, Organização e Gestão, 21 Horas; 

• Qualidade e Segurança no Local de trabalho e Produtos Fitofarmacêuticos, 28 Horas; 

• Elaboração dos Documentos Previsionais para 2015 no Âmbito do Novo Regime Financeiro 

das Autarquias Locais e LOE 2014, 7 Horas; 

•  Código de Expropriações, 4 Horas; 

• Como Poupar no Consumo de Água e Energia em Casa, 4 Horas; 

• Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 7 Horas; 

• O Novo Modelo de Regularização dos Sistemas Municipais de Águas e Resíduos, 4 Horas; 

• Sistema Industrial Responsável, 7 Horas; 

• Sustentabilidade das Finanças Públicas: Nova Lei das Finanças Locais e Documento de 

Estratégia Orçamental 2014/2018, 7 Horas; 

• A reforma da Politica de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, 7 Horas; 

• Licenciamento Zero, 7 Horas; 

• Processamento de Vencimentos- O Impacto da LOE 2014, 21 Horas 

• A redução Remuneratória nos Contratos de Aquisição de Serviços e a Lei do Orçamento de 

Estado para 2014, 7 Horas; 

• Ciclo de Sessões Temáticas de Trabalho- Poder Local, saber Local, 7 Horas; 
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• Lei 75/2013, de 12 de setembro/Regime Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, 7 Horas; 

• Turismo e Património-Oportunidades e Desafios, 7 Horas; 

• Distribuição, Comercialização e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, 91 Horas; 

• Tratadores e Apanhadores de Animais, 30 Horas; 

• Lei das Finanças Locais- Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, 7 Horas; 

• Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública, 21 Horas; 

- Ao longo do ano de 2014, a Câmara Municipal de Mirandela acolheu ainda diversos estágios 

curriculares, resultado de 14 protocolos de estágios assinados com instituições, nomeadamente, 

IPB/ESCAT, Agrupamento de Escolas de Mirandela, I.E.F.P., Consultua, Global XXI, E.P.A., 

E.B.2 de Carrazeda de Ansiães, Escola Profissional de Murça e Colégio da Torre Dona Chama. 

Contemplando as mais diversas áreas, instalações elétricas, comunicação digital e web, gestão de 

equipamentos informáticos, proteção civil, turismo rural e ambiental, qualidade ambiental, 

educação ambiental, promoção turística e gestão desportiva multimédia, a Câmara Municipal 

acolheu um total de 48 estagiários. 

 

AANNEEXXOO  99  ––  RReellaattóórriioo  ddoo  BBaallaannççoo  SSoocciiaall  AAnnuuaall  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  MMiirraannddeellaa  

  

33..22  ––  ÁÁrreeaa  FFuunncciioonnaall  ddee  RReeccuurrssooss  FFiinnaanncceeiirrooss  

A Área Funcional de Recursos Financeiros, coordenada por uma Técnica Superior, operacionalizou 

o expediente da Contabilidade, da Tesouraria, da Subunidade Orgânica de Taxas e Licenças e da 

Subunidade Orgânica de Património. 

33..22..11  ––  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  

O Serviço de Contabilidade é uma área essencial no apoio à gestão financeira do Município de 

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

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

manter toda a informação financeira atualizada, no ano 2014 exerceram funções duas Técnicas 

Superiores e duas Assistentes Técnicas. 
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Durante o ano de 2014 continuou-se a dar cumprimento às várias práticas introduzidas em anos 

anteriores, tendo em conta as alterações profundas na administração local no que concerne às 

normas consagradas na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), que implica que 

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

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

mensal dos Fundos Disponíveis respeitando as normas consagradas no Lei n.º 8/2012 de 21 de 

fevereiro e no Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de junho. 

Comparativamente a anos anteriores como se pode verificar no mapa a seguir apresentado 

verificou-se uma redução nos Pagamentos em Atraso, bem como se continuou a reduzir 

mensalmente durante todo o ano 2014. 

 

 

Com a introdução da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), a gestão da despesa 

dos Municípios passou de uma gestão orçamental para uma gestão de disponibilidades reais para a 

execução da despesa. Os compromissos só podem ser assumidos até ao montante dos fundos 

disponíveis e desde que seja verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, 

seja emitido um número sequencial e válido de compromisso e registado no sistema informático. 

O Serviço de Contabilidade prestou a devida colaboração na preparação das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento 2015 e Documentos de Prestação de Contas 2013, compilando todos os 

elementos necessários para esse fim; procedeu à cabimentação orçamental e ao compromisso de 

verbas disponíveis em matéria de realização de despesas assumidas pelo Executivo, 

designadamente, empreitadas, transferências financeiras e prestações de serviços; efetuou o 
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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 2014 foram efetuados registos diários que estão reproduzidos em número de 

documentos processados, no quadro a seguir apresentado: 

 

Descrição do serviço efectuado 2014 

Propostas de Cabimento 393 

Propostas de Cabimento 425 

Movimentos de Estorno 1.177 

Faturas (processamento) 3.475 

Ordens de Pagamento (faturas, gerais, tesouraria) 4.981 

Ordens de Pagamento (faturas, gerais, tesouraria) 5 

Guias de Receita (emitidas) 438 

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

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

respetivos recibos, mantendo toda a documentação inerente ao serviço devidamente ordenada; 

manteve atualizadas as contas correntes de fornecedores; registou os de custos fixos do Município, 

nomeadamente custos com energia, comunicações e gás; processou e liquidou juros e outros 

empréstimos; conferiu a regularização dos fundos de maneio; processou a liquidação e controlo das 

receitas provenientes de outras entidades, designadamente os fundos transferidos do Orçamento de 

Estado, impostos locais e contribuição autárquica; enviou ao Tribunal de Contas os documentos de 

prestação de contas, devidamente aprovados, bem como cópias destes e dos documentos 

previsionais a outras entidades; efetuou o processamento das senhas de presença dos membros da 

Assembleia Municipal e do Executivo em regime de não permanência; procedeu ao envio de toda a 

documentação necessária às Candidaturas a Fundos Estruturais Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN), procedeu às reconciliações bancárias bem como a verificação dos saldos das 

contas bancárias, reportou mensal e trimestralmente as informações requeridas pela Direção Geral 

de Autarquias Locais (DGAL). 

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

necessárias em articulação com os restantes serviços do Município. 

33..22..22  ––  TTeessoouurraarriiaa  

Na Tesouraria, exerceram funções dois Tesoureiros, destacando-se no serviço realizado a cobrança 

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

excedentes em tesouraria, controlo e conciliação das contas de depósito à ordem, conferência dos 

valores em caixa pelos diários informáticos de tesouraria, efetuar o pagamento de todas as despesas, 
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depois de devidamente autorizadas por cheque, numerário ou transferência bancária, entregar 

diariamente na Contabilidade os documentos, relações de despesa e receita, bem como as ordens de 

pagamento relativas ao dia, organização do arquivo e expediente do serviço. 

Consideram-se assim as seguintes movimentações: 

 

 

Guias de Receita – 2014 

Número total de Guias de Receita Coletivas recebidas 2.403 

Número total de Guias de Receita Individuais recebidas 13.128 

Valor total de receita recebida 23.256.312,33 

 

Ordens de Pagamento - 2014 

TTiippoollooggiiaa  NN..ºº  ddee  OOrrddeennss  TToottaall  

Ordens de Pagamento de Faturas 2.529 12.133.184,35 

Ordens de Pagamento Não Orçamentais 806 1.510.855,86 

Ordens de Pagamento Gerais 1.737 9.801.271,70 

Total Geral de Pagamentos 23.445.311,91 

  

33..22..33  ––  SSuubbuunniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  ddee  TTaaxxaass  ee  LLiicceennççaass  

Na Subunidade Orgânica de Taxas e Licenças, chefiada por uma Coordenadora Técnica, exerceram 

funções, 3 Assistentes Técnicos e dois Assistentes operacionais Procedeu-se durante o ano de 2014, 

à execução de todo o expediente e arquivo inerente ao funcionamento do respectivo serviço. 

Quantificam-se da seguinte forma as actividades desenvolvidas: 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2012 2013 2014 

Emissões de cartões de vendedor ambulante/ocupante 48  27 6 

Licenças de recinto/ festividades e de ruído e de esplanadas 184 203 206 

Licença de Táxi 8 9 4 

Proc. inumação de cadáver e concessão terreno sepulturas 74 89 92 

Processos de execução fiscal Instaurados 1419 42 54 

Processos de Execução Fiscal cobrados 1670 37 30 

Licenças e registos de exploração de máquinas de diversão 10 0 0 

Leituras de contadores de água 36430 32807 28806 

Leituras inseridas 84192 53141 52674 

Avisos de suspensão do fornecimento de água (Dec.-Lei nº. 23/96) 1645 2215 5317 
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Consumidores enviados para suspensão do fornecimento de água 332 646 520 

Registo de contrato de fornecimento de água 599 768 708 

Denúncia e rescisão de contratos de água 664 878 698 

Processos de substituição de contadores 402 360 305 

Total 127677 91222 89420 

 

Para comunicação de algumas decisões e envio do expediente rececionado no GAM, foram 

expedidos 857 ofícios. Sempre que possível, o envio do oficio é substituído pelo correio eletrónico, 

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

processos.  

Procedeu-se à conferência da receita cobrada no serviço dos Mercados Municipais, Piscina, 

Auditório e serviço de aferição. No total do serviço efectuado, foram emitidas 1 644 guias de 

receita. 

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

bancárias, SIBS e CTT. 

Ao longo do ano de 2014 a subunidade colaborou na elaboração da Tabela de Taxas, Tabela de 

Preços assim como, nos regulamentos de Taxas e Licenças, e de Estacionamento de Duração 

Limitada, este, em vigor desde 16 de Setembro, sendo a SOTAL, responsável pela recolha da 

receita e manutenção do equipamento instalado nas zonas de estacionamento de duração limitada.  

33..22..44  ––  MMeettrroollooggiiaa  

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 nº 63/94) e em estreita colaboração com o Ministério da Economia e do Emprego 

(Direção Regional da Economia do Norte). 

Em articulação entre o Município de Mirandela e o Instituto Português da Qualidade, Metrologia 

Legal (Centro de Normalização) tem vindo a executar-se regularmente este trabalho. 

A Metrologia Legal desempenha um papel importantíssimo na economia e no bem-estar das 

populações, ao contribuir para o rigor, a credibilidade e a transparência das medições, seja no 

comércio, seja em todas as demais aplicações, constituindo um elemento chave no desenvolvimento 

económico e social do país. 

No âmbito dos recursos humanos, durante o ano de 2014, estiveram adstritos a este serviço, 1 

Experimentador Metrologista e 1 Assistente Técnico 

As instalações dos Serviços Municipais de Metrologia são adequadas e normalizadas com vista à 

realização das tarefas inerentes aos mesmos. 
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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. 

VVeerriiffiiccaaççããoo  ppeerriióóddiiccaa  ddee  IInnssttrruummeennttooss  ddee  ppeessaaggeemm  

Meses 
Instrumentos 

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

4 – Massa 

4.1 - Massa padrão 

4.1.1 - Classe de precisão M2 e inferiores (por coleção) 

        Inferiores a 50 g              
        50 g, 100 g, e 200 g              
        0,5 kg, 1 kg e 2 kg              
        5 kg, 10 kg, 20 kg e 50 kg              

4.12 - Classe de precisão superior a M2 (por coleção) 
         Inferiores a 1 g              
         De 1 g a 20 g              
         50g, 100 g e 200 g              
         0,5 kg, 1 kg e 2 kg              
         5 kg, 10 kg, 20 kg e 50 kg              
         Individual  35 16 28 12 11  34 15 18 21 6 196 

4.2.2 - Classe de precisão média 
4.2.2.1 - Equilíbrio não automático: 
     a) Braços iguais  11 3 5 2 3  2 2 2 6  36 
     b) Braços diferentes (inclui pesos)              
     c) Outros (inclui balança decimal, com pesos): 
           Alcance < 30 kg  29 5 6 3 4  4 2 3 8 1 65 
           30 kg    < alcance < 200 kg  2 6 3 3 2  7 5 3 7  38 
           200 kg  < alcance < 1 000 kg 2         1   3 
         1 000 kg  < alcance < 2 000 kg 2            2 
         2 000 kg  < alcance < 10 000 kg              

4.2.2.2 - Equilíbrio automático: 
      a) Indicação descontínua 
           Alcance < 30 kg 14 44 31 70 40 47  29 23 57 57 46 458 
            30 kg    < alcance < 200 kg 5  4 3 3   1 2 3 13  34 
            200 kg  < alcance < 1 000 kg 18 2  2 1 1  1 2 9 6 1 43 
         1 000 kg  < alcance < 2 000 kg 2 1   4    3 3 5 1 19 
         2 000 kg  < alcance < 10 000 kg              
      b) Indicação contínua 
              Alcance < 30 kg   6 16 9 15  11 13 6 10 4 90 
               30 kg    < alcance < 200 kg      1  1  1 1  4 
             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   9 1 7 9  1 9 4 10 2 52 
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Meses 
Instrumentos 

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

Total  � 1040 
 

CCoonnttrriibbuuiinntteess 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2012 2013 2014 

Contribuintes inscritos no concelho 388 336 335 

Total 338 336 335 

 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2012 2013 2014 

Contribuintes particulares do concelho 47 47 42 

Contribuintes particulares fora do concelho 28 25 32 

Total 75 72 74 

 

 

RReecceeiittaa 

A receita desta atividade, relativa aos concelhos de Mirandela e de Murça, que reverteu a favor dos 

cofres da Câmara Municipal de Mirandela foi de 20.550,33 euros. A receita que reverteu a favor do 

Instituto Português da Qualidade foi de 2.055,03 euros, correspondendo a 10% da receita anual. 
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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 2012 2013 2014 

Receita realizada 20.830,61 € 21.086,38 € 20.550,33 € 

Total 20.830,61 € 21.086,38 € 20.550,33 € 

 

 

LLaaggaarreess  ddee  AAzzeeiittee 

No concelho de Mirandela as atividades foram realizadas nos meses de janeiro e de fevereiro. 

No concelho de Murça as atividades foram realizadas à segunda-feira no período compreendido 

entre os meses de março a novembro. 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2012 2013 2014 

Lagares 21 21 19 

Total 21 21 19 

VVeerriiffiiccaaççõõeess  ppeerriióóddiiccaass  ddee  iinnssttrruummeennttooss  ddee  ppeessaaggeemm 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2012 2013 2014 

Verificações periódicas de instrumentos de pesagem - Previstas 489 1022 1004 

Verificações periódicas de instrumentos de pesagem - Realizadas 1022 1004 1040 

Total 1511 2026 2044 

  

33..22..55  --  SSuubbuunniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  ddee  PPaattrriimmóónniioo  

O presente relatório é elaborado de acordo com o trabalho desenvolvido pela Subunidade Orgânica 

de Património, tendo como recursos humanos, um Coordenador Técnico e duas Assistentes 
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Técnicas, que em 2014, 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. 

 Anos / Quantidade (n.º) 

Descrição do serviço efetuado 2012 2013 2014 

Bens Móveis Inventariados 219 85 37 

Bens Imóveis Inventariados -- 27 8 

Bens Móveis Abatidos 50 11 29 

Bens Móveis Transferidos -- 5 9 

Bens Imóveis Abatidos -- 24 -- 

Imobilizações em Curso - Inventariadas -- -- 3 

Declarações, Certidões Matriciais e Outras 60 50 48 

Participação de Prédios ao Serviço de Finanças 5 -- 3 

Inscrição de Prédios no Serviço de Finanças 6 -- 3 

Organização de Processos para Escritura de Prédios 11 6 4 

Registos e Averbamentos na Conservatória do Registo Predial 6 7 4 

Organização de Processos para a Comissão de Avaliação 19 20 5 

Organização de Processos para Aquisição de Terrenos 18 18 1 

Organização de Processos para Venda de Terrenos 5 -- 3 

Total 406 253 155 

  

OOppeerraaççõõeess  ppaattrriimmoonniiaaiiss  rreellaattiivvaass  aa  22001144  

Iniciou-se o 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 2012 2013 2014 

Bens móveis e imóveis inventariados 219 112 45 

Bens móveis e imóveis abatidos 50 40 29 

Registos do imobilizado em curso   3 

Total 269 152 77 
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Verificou-se uma diminuição significativa, em 2014, no processo de inventariação de bens móveis e 

imóveis relativamente ao ano de 2013; Houve uma redução no número de inventariação de bens no 

ano de 2014, menos 40% face ao ano anterior, e o incremento 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. 

Tal situação deve-se particularmente ao facto de, nos últimos anos, terem sido implementadas pelos 

executivos municipais, nos orçamentos, medidas de contenção de despesas. 

33..33  ––  ÁÁrreeaa  FFuunncciioonnaall  ddee  CCoommuunniiccaaççããoo  

Em conformidade com os objetivos estratégicos e organizacionais definidos para a Câmara 

Municipal de Mirandela para o ano de 2014, a Área Funcional de Comunicação assegurou soluções 

de qualidade dos serviços e adicionou eficiência e eficácia na resposta às solicitações dos cidadãos. 

O plano para alcançar as metas em 2014, passou pelo provimento de soluções globais, fomentando 

resultados proativos na clara identificação das necessidades dos cidadãos, norteado por valores de 

competência, transparência e compromisso, onde o cidadão identificou um atendimento 

personalizado, célere e profissional. A qualidade percebida pelos cidadãos só é possível graças a 

uma interoperabilidade com todos os serviços do Município de Mirandela. 

Na Área Funcional de Comunicação estão integrados o GAM - Gabinete de Apoio ao Munícipe, a 

Subunidade Orgânica Administrativa e Atendimento Geral e a Loja Ponto Já. 

 

33..33..11  ––  GGaabbiinneettee  ddee  AAppooiioo  aaoo  MMuunníícciippee  ––  GGAAMM  
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O Gabinete de Apoio ao Munícipe – GAM, teve um horário alargado ininterrupto das 8,30h às 

16,30h, é composto por uma equipa de 10 colaboradores, 8 colaboradores em postos de 

atendimento, 1 colaborador na gestão da sala de espera e informações e um na coordenação, dentro 

das carreiras de Assistente Técnico e Técnico Superior, respetivamente. Uma equipa congregada em 

formação, autoformação e melhoria contínua, que reuniu em 2014 condições para continuar 

promover uma adequada prestação dos serviços aos cidadãos. 

O GAM cooperou de forma a caracterizar o pedido do cidadão, resolvendo, indicando ou 

promovendo o encaminhamento integrado da situação de acordo com a pretensão identificada, 

quando esta era da exclusiva competência do Município, ou de outros serviços protocolados, como 

o SEF, GAE e AMA. Relativamente a assuntos que não dependiam do Município, o cidadão foi 

sempre informado da Organização/Instituição para a qual se deveria dirigir, seguindo o primado de 

bem servir. 

O serviço de Águas, à semelhança dos anos anteriores, originou um acréscimo de cidadãos que 

afluíram ao GAM, no sentido de agilizar todo o conjunto de solicitações dos cidadãos, foram feitos  

ajustes de procedimentos internos em harmonia os demais serviços intervenientes proporcionando 

uma melhoria na prestação do serviço. 

 

O Município de Mirandela continuamente na vanguarda de prestar aos cidadãos e agentes 

económicos o maior número de serviços da Administração Central, através da parceria com a 

Agência para a Modernização Administrativa - AMA, protocolou o Espaço do Cidadão – EdC. 

A conversão do Balcão Multisserviços em EdC adicionando um vasto conjunto de valências às 

existentes, nomeadamente SIPOL, DGC, IGAC; ADSE Direta, ACT, serviços prestados através do 

Portal do Cidadão e Portal da Saúde. 

Para garantir aos cidadãos e às empresas um acesso digital assistido e especializado a todos os 

serviços prestados no EdC, a AMA promoveu, nos dias 10/14/17 e 21 de novembro de 2014 no 

Porto, duas ações de formação onde participaram 4 colaboradores do GAM. Para garantir a 
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contínua aprendizagem e troca de conhecimentos com outros EdC, a Plataforma de ELearning da 

Agência para a Modernização Administrativa direciona ações com conteúdos pedagógicos 

interativos e realização de atividades pedagógicas individuais, o que permite um maior 

conhecimento no âmbito da Cidadania Digital. Uma das dimensões fundamentais do projeto dos 

Espaços do Cidadão é a da promoção da literacia digital da população, a qual é garantida através do 

modo muito específico de atendimento – o atendimento digital assistido – com o qual se procura, de 

forma pedagógica, capacitar o cidadão a interagir digitalmente com a Administração Pública. 

Para dar continuidade ao esforço de implementação do Licenciamento Zero e Balcão do 

Empreendedor foi reforçada a equipa de trabalho onde o GAM está integrado. 

Na sequência da candidatura aprovada, SAMA - MODERNIZAR @MIRANDELA do Município 

de Mirandela apoiada pelo Feder e apresentada ao Programa Operacional Fatores de 

Competitividade, iniciaram-se os trabalhos para a operacionalização da candidatura com todos os 

normativos legais que se impõem num projeto desta envergadura. Para o efeito o projeto tem uma 

equipa multidisciplinar, com dois colaboradores do GAM sendo um coordenador do projeto 

SAMA. 

Este projeto tem como principal objetivo, até ao seu término em setembro de 2015, a 

implementação de 3 Mini GAM’s e respetivos EdC, em Juntas de Freguesia, disponibilizando 

alguns serviços, bem como o Wokflow e operabilidade entre estes serviços e o GAM central. 

Considera-se que esta candidatura contribui para que a Câmara Municipal de Mirandela se torne 

uma entidade moderna, inovadora, tecnologicamente evoluída e eficiente, melhorando 

substancialmente a qualidade e eficiência dos serviços prestados, refletindo-se esta estratégia de 

modernização, reengenharia de processos, comunicações multicanal e interoperabilidade não só no 

Município mas também com a Administração Pública. 

Os propósitos que nortearam o GAM ao longo do ano de 2014, foram sempre elevar as condições 

de atendimento do cidadão, qualificar a informação prestada, contribuir para o aumento da 

eficiência e da eficácia dos procedimentos, reduzir o tempo de permanência nos serviços 

autárquicos, rentabilizar os recursos humanos e minimizar os custos de funcionamento. 

Os gráficos a seguir apresentados ilustram os valores dos indicadores, definidos para o GAM em 

2014.  
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33..33..22  ––  SSuubbuunniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

A Subunidade Orgânica Administrativa e Atendimento Geral, chefiada por uma Coordenadora 

Técnica, contou em termos de recursos humanos com quatro Assistentes Técnicos e cinco 

Assistentes Operacionais. 

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

os munícipes, com a progressiva modernização da administração, tendo toda a documentação dado 

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 esta subunidade orgânica pode informar os munícipes em tempo real onde se 

encontra o seu requerimento ou através do aviso de rececão da carta, que não foi rececionada, poder 

informar ou então reencaminhar para a subunidade orgânica de onde a carta foi enviada e depois 

devolvida pelos CTT. 

Posteriormente no final do dia de expediente toda a correspondência é enviada nas respetivas pastas 

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

tendo 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 funcionários ou seus descendentes, ofícios do IMTT-

livretes, faturas, recibos. Tendo em vista a desmaterialização dos processos o registo de faturas, 

também passou a ser efetuado através da aplicação informática. 

 

Todas as Faturas e Recibos são encaminhadas para a Área Funcional de Recursos Financeiros, 

Contabilidade e Tesouraria e Área Funcional de Recursos Físicos Aprovisionamento e Empreitadas. 

Toda a correspondência expedida foi 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. O total de correspondência recebida e expedida foi de 31426. O total de emails 

recibos e tratados foram 10261.  
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Nesta Subunidade Orgânica foi realizada a organização de duas Eleições: Eleições Europeias e a 

Eleição Intercalar da Assembleia de Freguesia de Torre D. Chama ambas realizadas no dia 25 de 

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

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

pois todos os procedimentos eleitorais obedecem a datas muito rigorosas conforme se pode 

comprovar no mapa em anexo. 
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Para a Eleição Intercalar da Assembleia de Freguesia de Torre D. Chama havia 2 de mesas de 

assembleia de voto e foi o Munícipio que mandou imprimir os votos num total de 1600, pois são as 

únicas eleições em que a DGAI não envia os Boletins de Voto e a recolha do material das mesas de 

Voto (Votos validos, nulos ou inutilizados, devidamente embalados e lacrados, Atas e Editais. 

Reclamações e todo o material sobrante) é efetuada pela GNR, pelo que antes do ato eleitoral à 

vários contactos com essa Entidade de modo a que a recolha seja organizada e planeada de modo a 

que os votos sejam entregues no Tribunal o mais cedo possível. 

Para as Eleições Europeias os Boletins de Voto são enviados pela DGAI, e compete ao Presidente 

da mesa trazer os votos devidamente lacrados e separados, atas, Certidões e todo o material 

relacionado com o ato eleitoral e fazer a sua entrega na Câmara. 

O Município cumpre os prazos estipulados no Guia Prático do Processo Eleitoral do Parlamento 

Europeu dentro dos prazos previstos na legislação em vigor Lei nº 14/79 de 16 de maio com as 

várias atualizações, de modo a que os ofícios, Alvarás, Editais, Certidões e demais documentação 

enviadas pela DGAI ou CNE sejam enviadas para as juntas de freguesia e união de freguesia a fim 

de ser afixados nas respetivas Juntas de Freguesia ou enviados os ofícios juntamente com o Alvará 

de nomeação aos membros das mesas dentro dos respetivos prazos. 
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Terminado o prazo do envio de Editais de informação aos eleitores começa a organização de todo o 

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

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

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

mesa, caderno de protesto, lápis, esferográficas, fita cola, lacre, e todo o material que a DGAI ou a 

CNE ache relevante para informar os eleitores no dia das eleições. No dia das eleições a Câmara 

envia os resultados ao CNE, via telefone. 

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

mesas totalizaram uma tiragem de fotocópias de 10.000 e sempre que possível a troca de 

correspondência era feita através de emails. 

 

33..33..33  ––  LLoojjaa  PPoonnttoo  JJáá  

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. Pretende-se com 

o mesmo descrever o que foi desenvolvido e concretizado na Loja Ponto Já de Mirandela no 

decorrer do ano de 2014. 

 

Sendo as Lojas Ponto Já espaços públicos destinadas aos jovens, que disponibilizam toda a 

informação de interesse para a juventude, a abertura destas permitiu uma maior diversidade e 

alternativas sobre as ofertas aos jovens para a realização dos seus objetivos, 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. 
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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. 

O “Banco dos Livros Escolares”, pretende-se envolver e sensibilizar toda a comunidade escolar, 

nomeadamente os alunos e respetivos encarregados de educação e os professores, para a 

necessidade de reutilização dos manuais escolares usados, para a sua correta utilização no período 

da “posse” e, consequentemente, para as boas práticas em matéria de Responsabilidade Social e 

Ambiente. 

 

Naturalmente que esta iniciativa, no atual contexto económico, ganha uma premência adicional. Por 

essa razão, se pretende 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: 2477; Total de famílias apoiadas pelo Banco 

dos Livros: 68; Total de manuais concedidos às familias: 688; Total de manuais disponíveis e 

atualizados: 332; Total de manuais desatualizados doados a um Projeto entre este Municipio e a 

Guiné Bissau: 1623. 
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O “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 
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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: 183; Total de 

informações telefónicas: 91; Total de candidaturas efetuadas: 63. 
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A Loja Ponto Já é composto por uma equipa de 6 colaboradores, 2 em postos de atendimento 

(dentro dos programas do IEFP de Emprego e Inserção); 1 colaborador na gestão da sala dos 

computadores (dentro dos programas do IEFP de Emprego e Inserção); 2 estágios curriculares 

(Global XXI) na colaboração das atividades realizadas; uma colaboradora na coordenação, na 

carreira de Assistente Técnico, respetivamente. Uma equipa congregada em formação, 

autoformação e melhoria contínua, que reuniu em 2014 condições para promover uma adequada 

prestação dos serviços aos jovens. 

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 ajuda a responder aos desafios dos 

mesmos.  

 

No decorrer do ano 2014 foram frequentadas algumas 

formações. Estas revelaram-se extremamente úteis para o 

desempenho de funções e para o bom funcionamento da 

Loja Ponto Já, nomeadamente: 

Formação e Qualificação em Tecnologias de Informação 

e Comunicação” (promovida pelo IPDJ);  
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Empreendedorismo – Programa Finicia Jovem” (promovida pelo IPDJ); Seminário “ Disseminação 

de Resultados e Promoção de Boas Práticas”, (promovida pelo Município de Mirandela, e 

financiado pelo POPH – Programa Operacional Potencial Humano); Seminário “Para pais, sobre 

filhos”, Ação de formação Parental (promovida pela CPCJ e CLDS; Conferência “Os Novos Pobres 

e Exclusão Social” no âmbito da semana dedicada à Luta Contra à Pobreza e Exclusão Social, 

(promovida pela Câmara Municipal de Valpaços); Workshop “A Brincar e a Rir o Bullying vamos 

Prevenir”, no Auditório Municipal de Mirandela, da responsabilidade da Loja Ponto Já; Palestra de 

“Consumo de substâncias (i) lícitas e comportamentos de risco” na Loja Ponto Já; Palestra 

“Movimento Contra o Discurso do Ódio” alusiva ao mês dos maus tratos infantis com a Dra Flávia 

Lucas da Casa do Trabalho de Bragança, no Auditório Municipal, da responsabilidade da Loja 

Ponto Já. 

 

33..44  ––  GGaabbiinneettee  JJuurrííddiiccoo  ee  ddee  AAuuddiittoorriiaa  IInntteerrnnaa  ((GGJJAAII))  

No GJAI exerceram funções três juristas, uma contratada por tempo indeterminado e dois 

contratados em regime de prestação de serviços. Este gabinete presta esclarecimentos jurídicos, 
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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 2014 foram elaborados 171 pareceres/informações 

escritos, relativos aos mais variados assuntos, conforme consta da Tabela I que se apresenta em 

ANEXO 4. Foram instaurados 38 processos de contraordenação, encontrando-se 12 em instrução. 

Foram 22 deles objeto de admoestação e aplicadas 4 coimas. 

Houve ainda colaboração com outros Municípios, a saber, no âmbito do processo de 

contraordenação n.º 110001127B com o Município de Braga e no âmbito do processo de 

contraordenação n.º 170/2013 com o Município de Chaves. 

Os processos de contencioso em curso constam da Tabela II que se apresenta em ANEXO 4. 

 

33..55  ––  AArrqquuiivvoo  MMuunniicciippaall  

É tarefa do Arquivo Municipal, trazer para plano visível o domínio processual, e procurar que aí se 

desenvolvam, de modo continuado, operações que, sendo essenciais ao funcionamento da Câmara 

Municipal, contribuam, ao mesmo tempo, para a salvaguarda de recursos de informação relevantes, 

seja enquanto testemunho de direitos e de obrigações, seja enquanto fonte para o conhecimento da 

realidade social, do que então se convencionou chamar indicadores de atividade.  

Os dados relativos à atividade desenvolvida no arquivo no ano de 2014 podem ser sintetizados no 

seguinte quadro: 

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

2014 

Processos incorporados / recebidos 2805 

Processos tratados 3865 

Documentos Solicitados 3071 

Total 9.741 

Assim é possível constatar, para o ano de 2014, que os processos recebidos no arquivo – 2805 – 

representam 72,6% do total de processos existentes a tratar [indicador 1 / 2), ou seja, 2805/3865. 
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- As operações de gestão de documentos diretamente relacionadas com o controlo do crescimento 

da documentação arquivada e com a sua conservação seletiva traduziram-se, em 2014, no 

tratamento de 3.865 processos e na resposta dada às consultas solicitadas e respondidas de 

diferentes processos das diferentes unidades orgânicas, num total de 3.071 processos, perfazendo 

um total de 3.936 processos. 

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

2012 2013 2014 

Processos incorporados / recebidos  5198 16312 2805 

Processos tratados 2897 3529 3865 

Documentos Solicitados 1881 2834 3071 

Total 9976 22675 9741 

Da comparação dos valores ao longo dos anos, é de assinalar o aumento significativo, em 2014 

(mais 100%), do número de processos tratados no arquivo relativamente ao ano de 2012, em larga 

medida devido ao incremento/aumento das operações de receção de processos no arquivo 

municipal, com 16 312 processos recebidos no ano de 2013.  

Houve uma redução no número de processos incorporados no ano de 2014, menos 17% face ao ano 

anterior, e aumento de 100% do valor referente aos processos e pedidos de informação, face a 

período homólogo, não ultrapassando contudo 67% do valor médio para o período de 2012-2014, 

parecendo, assim, desenhar-se uma tendência para um aumento na maioria das operações, ainda que 

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

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

tratamento do arquivo com grandes passivos documentais e, bem assim, de alguns arquivos 

distritais não terem capacidade para receber documentação considerada de conservação permanente. 

No seu conjunto em 2014, as duas operações referidas abrangem 9.741 processos. 

Análise comparativa dos dados no período entre 2012 e 2014 
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33..66  ––  SSeettoorr  ddee  AAppooiioo  àà  DDAAGGFFMM  
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O Setor de Apoio à DAGFM contou com a colaboração de duas Assistentes Técnicas e uma 

Colaboradora dos Programas Ocupacionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

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

Assembleia Municipal”. 

Colaborou em todo o processo eleitoral realizado a 25 de maio de 2014, designadamente Eleição 

Intercalar da Assembleia de Freguesia de Torre de Dona Chama e Eleição para o Parlamento 

Europeu. 

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 disbribuição, efetuou todos os registos 

necessários para a consulta de deliberações, realizou o arquivo de toda a documentação, elaborou 

editais para conhecimento público e executou todas as tarefas administrativas de caráter geral 

solicitadas. 

O Órgão Executivo reuniu 27 vezes, em 26 Reuniões Ordinárias tendo resultado em 118 

deliberações tomadas e 1 Reunião Extraordinária para aprovação da Proposta de Orçamento 

Municipal para o ano económico de 2015. 
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O Setor de Apoio à DAGFM preparou toda a logística para a realização de duas Reuniões de 

Câmara efetuadas no exterior, uma efetuada no Santuário Nossa Senhora do Amparo, a 28 de julho 

de 2014 e outra no Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor a 01 de dezembro de 2014, 

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

Executivo Municipal. 
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Santuário Nossa Senhora do Amparo    Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor 
 

No que se refere ao Órgão “Assembleia Municipal”, prestou apoio administrativo à Assembleia 

Municipal e aos eleitos locais. 

 

Elaborou todo o expediente necessário ao seu funcionamento, nomeadamente a 

elaboração das atas, convocatórias a enviar aos seus membros, registo de dados 

e contatos pessoais respetivos, editais para conhecimento público, bem como o 

arquivo de todos os documentos. 

Este Órgão teve um total de cinco sessões ordinárias, tendo havido 42 deliberações às propostas 

apresentadas pelo Executivo Municipal. 
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44  ––  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  UURRBBAANNIISSMMOO  EE  OORRDDEENNAAMMEENNTTOO  DDOO  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOO  

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território – DUOT, abrange as áreas de: 

 

- Licenciamentos (RJUE) 

- Ambiente e serviços urbanos 

- Fiscalização 

- SOAF 
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Na área do RJUE, após medidas de reorganização e disciplina, foi assegurado o cumprimento dos 

prazos legais na apreciação dos processos de obras particulares. 

Foi assegurado o atendimento ao público dentro dos horários estabelecidos. 

Na área da Fiscalização, foram asseguradas acções de fiscalização ás obras particulares, ocupações 

de via pública, feiras e mercado e todas as determinações superiores no âmbito de notificações, 

autos de embargo e outras solicitações. Tem sido implementado na fiscalização um espírito de 

persistência nas acções de fiscalização preventiva, não descurando porém a fiscalização punitiva, no 

cumprimento dos regulamentos e posturas municipais. 

Na área das Vistorias foram assegurados todos os respectivos procedimentos num esforço contínuo 

de melhoria de prazos. 

Na área funcional de Ambiente e Serviços Urbanos, onde se englobam as áreas de Monitorização 

Ambiental, Ambiente Urbano e Parques e Jardins, foram a assegurados os respectivos serviços, 

numa prespetiva de permanente melhoria, em paralelo com as actividades de sensibilização 

ambiental desenvolvidas, sem descurar o apoio prestado nos eventos de diversas naturezas levados 

a cabo pelo município. 

Pode concluir-se, seguramente, que neste período de tempo, esta divisão continua a demonstrar um 

permanente empenho na melhoria dos serviços, no âmbito das áreas que lhe estão afectas. 

De acordo com o exposto, seguem-se as atividades realizadas pelas diversas áreas da DUOT. 

  

44..11  --  LLiicceenncciiaammeennttooss  

Nesta área, melhoraram-se os indicadores da qualidade. 

Foram informados 759 requerimentos, dos quais 528 (69%) englobados nos indicadores de 

qualidade: (1) licenciamentos e comunicações prévias – 309, (2) pedidos de informação prévia – 22, 

(3) pedidos de certidões diversas – 94, (4) certidões de pedidos de destaque – 8, (5) pedidos para 

libertação de caução - 13, (6) pedidos para prorrogação ou extensão de prazo – 31, (7) pedidos de 

averbamento – 35 e (8) recurso hierárquico – 3. 

 



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 80 de 279 

 

Licenciamentos

330

37

846

309

22

94

8 13 31 35
3

759

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Licenciamentos
e comunicações

prévias

Informação
prévia

Certidões
diversas

Certidões de
destaque

Libertação de
caução

Prorrogação ou
extensão de

prazo

Averbamento Recurso
hierárquico

T OT AL

2013

2014

 

 

44..22  --  CCoommiissssããoo  ddee  VViissttoorriiaass  

 

 2011 2012 2013 2014 

Diversos tipos de estabelecimentos e 

habitações 
39 108 113 107 

Avaliação de condições de segurança 

e/ou salubridade 
23 7 0 0 

Certidões de casa antiga 9 9 46 49 

Informações diversas 102 49 187 230 

 

 

 

 

 



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 81 de 279 

 

44..33  --  CCoooorrddeennaaççããoo  ddaa  RReevviissããoo  ddoo  PPDDMM  ee  eellaabboorraaççããoo  ddoo  PPUU  

Neste âmbito continuou assegurada a necessária articulação entre a Câmara e a PLURAL, com fim 

a garantir todos os procedimentos de revisão do PDM e elaboração do PU, no estrito cumprimento 

das determinações emanadas do Executivo.  

 

Durante este período foi concluída a proposta de Plano Director Municipal, a qual mereceu parecer 

de aprovação na Comissão de Acompanhamento em 11 de Dezembro realizada no Salão Nobre da 

Câmara Municipal. 

O ano de 2014 englobou 3 reuniões Sectoriais com a DRAP-N (Maio), ICNF e DRCN (Outubro), e 

uma reunião final da Comissão de Acompanhamento. Nas reuniões sectoriais foram acertadas 

questões nas matérias que cada uma das entidades gere, enquanto a reunião com a CA teve como 

único ponto da ordem de trabalhos a aprovação da Proposta de Plano, o que foi conseguido com 

algumas entidades a registarem pareceres favoráveis condicionados. 

Posteriormente à reunião da CA iniciaram-se os procedimentos para acerto da área a excluir do 

AHVM bem como da área do AHVM a desafectar da RAN, um processo que transitou para 2015. 

Quanto ao PU e dada a extrema urgência que o processo de aprovação do PDM obrigou, devido à 

aprovação da nova Lei de Bases do Solo, os meios humanos e técnicos da PLURAL foram afectos 

exclusivamente ao processo do PDM, pelo que o PU está sem desenvolvimento desde que foi 

apresentada a Proposta de Plano em Março de 2013. 

 

44..44  --  SSuubbuunniiddaaddee  OOrrggâânniiccaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ee  FFiissccaalliizzaaççããoo  

Na subunidade orgânica administrativa e fiscalização, chefiada por um coordenador técnico, 

exerceram funções, 3 assistentes técnicos administrativos. 

Como actividades desenvolvidas por esta subunidade durante este ano, destaca-se: 

a) O apoio prestado ao Gabinete de atendimento ao munícipe; 

b) A organização, instrução de processos relacionados com obras de edificação, utilização de 

edifícios ou suas fracções; 

c) Verificação e registo de alvarás de construção e utilização; 

d) Licenciamento Industrial; 

e) Organizar os processos de inspecção de elevadores; 

f) Organizar e manter os ficheiros actualizados; 

g) Organizar e manter funcional o arquivo; 
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h) Foi assegurado todo o expediente, movimento e arquivo relativo aos 1598 requerimentos 

registados na aplicação de urbanismo e aos demais que apenas circularam pela aplicação de 

atendimento. 

i) Foram elaborados e remetidos, atempadamente nos termos da lei, os documentos exigidos; 

ao Instituto Nacional de Estatística, ao Serviço de Finanças entre outros. 

j) Foram efectuados os demais procedimentos administrativos que foram determinados e, 

executadas as demais diligências que se enquadravam no âmbito da subunidade ou que lhes 

foram superiormente determinadas; 

k) Deu-se continuidade ao registo informático dos processos em arquivo de 1990 a 1992. 

 

Quantificando os dados mais relevantes podemos apontar os procedimentos a seguir descritos: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Instrução de Processos de licença ou comunicação  
139 

 
120 

 
91 

 
81 

 
84 

Instrução de Pedidos de Informação Previa  
30 

 
23 

 
31 

 
22 

 
21 

Averbamento de novo titular dos processos  
45 

 
27 

 
33 

 
22 

 
38 

Registo de Alvarás de construção emitidos e 
admissão de comunicação. 

 
108 

 
61 

 
69 

 
73 

 
70 

Registo de Licenças de Ocupação de Via Publica  
19 

 
16 

 
4 

 
7 

 
--- 

Averbamento de Renovação, extensão e 
prorrogação de alvará de construção  

 
28 

 
19 

 
13 

 
43 

 
35 

Organização do processo de Vistoria p/emissão de 
alvará de utilização 

 
165 

 
124 

 
100 

 
103 

 
90 

Registo de Alvarás de utilização de habitação, 
comercio e serviços 

 
153 

 
112 

 
99 

 
101 

 
92 

Registo de Alvará de exploração – combustíveis  
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

Pedidos de vistoria a elevadores 25 22 26 38 73 
Emissão de Certidões de construção antiga 
(anterior a 1951 ou 1970) 

 
75 

 
36 

 
49 

 
64 

 
42 

Emissão de certidão de divisão do prédio em 
propriedade horizontal 

 
26 

 
13 

 
10 

 
6 

 
11 

Emissão de certidões diversas 198 52 66 18 75 
Documentos fotocopiados e fornecidos 1704 1365 1473 3215 3116 

Notificações elaboradas e expedidas 1779 1401 1484 1307 1261    
Nº Processos digitalizados (1987-1991) 
 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
1899 

Processos de loteamento Novos --- 2 0 0 1 
Alterações a Loteamento --- 14 12 11 4 
Informações internas 37 32 35 31 24 
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Saída de Processos de licenciamento do arquivo  
295 

 
285 

 
331 

 
217 

 
359 

Entrada de processos em arquivo 180 173 279 203 240 
 

44..55  --  SSeerrvviiççooss  ddee  FFiissccaalliizzaaççããoo    

 
A Fiscalização Municipal é composta por quatro elementos que formam 2 brigadas de dois 

elementos cada, dando continuidade à acção preventiva, punitiva e administrativa fazendo cumprir 

os Regulamentos Internos e Posturas Municipais.  

A sua ação consiste também em prestar informações de apoio sobre processos de obras particulares, 

acompanhar os serviços de topografia nas implantações e alinhamentos dos edifícios, fazer parte da 

comissão de vistorias, fiscalizar actos de ocupação de via pública, prestando ainda informações de 

vária ordem, tais como Auto de Notícia, embargos, queixas escritas e telefónicas, e ou vários tipos 

de informação, escritas e verbais, e também o respectivo atendimento ao público sobre diversos 

assuntos em geral, acrescentando serviço de apoio aos mercados, feiras, e publicidade 

designadamente.  

Mapa de Trabalhos referente ao ano de 2014 

 Anos/Quantidade (n.º) 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EFETUADO 2011 2012 2013 2014 

INFORMAÇÕES GERAIS 161 220 265 291 

NOTIFICAÇÕES GERAIS 53 57 41 46 

AUTO DE NOTICIAS 37 37 21 31 

AUTO DE EMBARGO 23 28 14 20 

PROCESSOS DE OBRAS 49 62 38 36 

ACOMPANHAMENTO NAS VISTORIAS 39 39 50 53 

VISTORIAS FEITAS PELA FISACLIZAÇÃO 34 31 19 12 

QUEIXAS DIVERSAS     95 74 55 41 

INF.REQUERIMENTOS REF. CEMITÉRIOS 17 25 27 46 

INFORMAR REQUERIMENTOS REF. FEIRAS E MERCADOS 11 7 12 11 

PRESENÇA NAS FEIRAS E MERCADOS 156 154 156  

  IIMMPPLLAANNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOBBRRAASS  ((AALLIINNHHAAMMEENNTTOOSS))  - - - 43 71 62 

INFORMAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 39 41 23 30 

CERTIDÃO DE CASA ANTIGA 37 62 49 47 

PUBLICIDADE 25 24 11 7 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO/TELEFÓNICO +-300 +-300 +-250 +-100 

LICENCIAMENTO ZERO - - - - - - - - - 28 

 

 

Nota: Os Técnicos de Fiscalização, durante a sua acção Fiscalizadora, percorreram 23.798 Km, 

durante o ano de 2014, dentro da sua área de trabalho, ou seja, o concelho de Mirandela. 
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44..66  --  AAmmbbiieennttee  ee  SSeerrvviiççooss  UUrrbbaannooss 

Nesta área de intervenção, para além de dar continuidade ao trabalho realizado nas respectivas 

áreas, foi ao longo destes últimos anos, dado claro destaque à área de educação e sensibilização 

ambiental, que é já uma das componentes prioritárias e permanentes no âmbito do ambiente. Pelo 

seu carácter de inovação realçou-se a procura continuada de novas soluções para o manuseamento e 

tratamento de resíduos e a criação de condições para a sua reutilização, designadamente a recolha e 

encaminhamento de veículos em fim de vida, a implantação de ilhas ecológicas, de processos de 

compostagem doméstica, etc.  

De realçar, que este ano, de acordo com a lei nº 26/2013 de 11 de Abril, que rege a aplicação e 

armazenamento de Produtos Fitofarmacêuticos em meio urbano, foi implementado o respectivo 

processo de autorização.  

Por determinação desta lei, a Autarquia procedeu à nomeação de 2 “Técnicos Responsáveis” pela 

aplicação, armazenamento e distribuição de produtos fitofarmacêuticos: 

- Noémia Janela (Técnico superior) 

- Gualter Ferreiro (Técnico superior)  

 
Esta área de intervenção, integrou em 2014, as seguintes áreas de intervenção: 

- Monitorização Ambiental  

- Ambiente Urbano 

- Parques e Jardins 

- Armazenamento e aplicação de produtos fitofarmacêuticos em meio urbano 

 
A estrutura de funcionários ao dispor desta divisão em 2014 foi: 

- 1 técnica superiora Coordenadora 

- 3 Técnicos superiores 

- 2 Encarregados operacionais 

- 88 Assistentes operacionais 

 

44..66..11  ––  MMoonniittoorriizzaaççããoo  AAmmbbiieennttaall 

CCoonnttrroolloo  ddaa  qquuaalliiddaaddee  ddaa  áágguuaa  ddee  ccoonnssuummoo  hhuummaannoo  nnoo  ccoonncceellhhoo  ddee  MMiirraannddeellaa  

 
A qualidade de água de abastecimento distribuída para consumo humano apresentou 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, 
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colocando sérios riscos para saúde pública, por isso é imprescindível salvaguardar e proteger a sua 

utilização sustentável.  

 

MMeettooddoollooggiiaa  aaddoottaaddaa  

 

Considerando a legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto, que estabelece o 

regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, a Câmara Municipal adotou o referido 

diploma legal, nomeadamente no que concerne à frequência de amostragem e à definição e 

cumprimento dos parâmetros analíticos ao nível do controlo de qualidade da água para consumo 

humano, para todas as zonas de abastecimento (ZA). 

Em anexo ao presente documento, na tabela 1, encontram-se esquematizados a frequência mínima 

de amostragem e a frequência efetuada, durante o ano de 2014. 

O Controlo de Rotina tem por objetivo fornecer regularmente informações sobre a qualidade 

organolética e microbiológica da água destinada ao consumo humano, bem como a eficácia dos 

tratamentos, em particular da fase de desinfeção, tendo em vista determinar a sua conformidade 

com os valores paramétricos estabelecidos no Decreto acima referido. 

O Controlo de Inspeção tem por objetivo obter informações necessárias para verificar o 

cumprimento dos valores paramétricos do referido Decreto. 

No que diz respeito à verificação de conformidade do controlo da qualidade da água, de acordo com 

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 comunicou à ERSAR, até 31 de Março de 2014, os resultados da verificação 

de Qualidade da Água para Consumo Humano relativos a 2013, através de uma aplicação 

informática online, denominada “ Introdução de Dados da Qualidade da Água” – IDQA, utilizando, 

para o efeito, um ficheiro do Excel, importando os dados relativos à qualidade da água para o site 

da ERSAR. 

 

Esta plataforma de comunicação permite, entre outras coisas: 
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� O carregamento dos resultados do controlo da qualidade da água, pela Câmara Municipal, à 

medida que vão tendo conhecimento dos mesmos; 

� O conhecimento e o acompanhamento imediato dos resultados do controlo da qualidade da água 

pela autoridade competente – ERSAR. 

 

Por outro lado, de acordo com o artigo 17º, a Câmara Municipal publicitou trimestralmente, por 

meio de editais afixados em locais próprios, os resultados obtidos nas análises de demonstração de 

conformidade. 

O Laboratório responsável pela recolha e análise da água para consumo humano no concelho de 

Mirandela, em 2014, foi o Laboratório Pró-Qualidade – LPQ, até 21 de maio, e o LTRM até 31 

de dezembro. 

 

CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ggeerraall  ddoo  ssiisstteemmaa  ddee  aabbaasstteecciimmeennttoo  ddee  áágguuaa  ddoo  ccoonncceellhhoo  ddee  MMiirraannddeellaa  
 

O sistema de abastecimento de água do 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.  

O sistema das Aguieiras é constituído pelas localidades de Aguieira, Abambres, Aguieira, 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.  

  

AAnnáálliissee  gglloobbaall  ddaa  qquuaalliiddaaddee  ddaa  áágguuaa  nnaass  ZZAA  ddoo  ccoonncceellhhoo  ddee  MMiirraannddeellaa  

 
Considerando as normas e regras estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de Agosto, e os 

critérios de verificação de conformidade definidos pela ERSAR, enquanto autoridade competente, 

relativamente aos resultados obtidos nas análises efetuadas, foram estabelecidos dois tipos de 

incumprimentos: 
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� Os incumprimentos resultantes do não cumprimento da frequência mínima de amostragem da 

análise dos parâmetros de CR1, CR2 e CI, assim definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º306/2007, 

de 27 de Agosto. 

� Os incumprimentos resultantes das análises efetuadas não cumprirem os valores paramétricos 

definidos no Anexo I, do mesmo diploma. 

Os incumprimentos da frequência de amostragem são traduzidos pela percentagem de análises em 

falta, sendo determinado em função do número de análises regulamentares obrigatórias. A 

expressão que permite o seu cálculo é a seguinte:  

 

                             (1) 
 
 

Em todas as ZA do concelho de Mirandela, durante o ano 2014, 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 2012 e 2014. 

 

Ano 2012 2013 2014 

Tipo de controlo CR1 CR2 CI Total CR1 CR2 CI Total CR1 CR2 CI Total 

N.ºanálises 
Regulamentares 

252 91 38 381 252 91 38 381 252 91 38 381 

N.ºanálises 
efetuadas 

264 92 38 394 263 91 38 393 270 92 38 400 

N.ºanálises em 
falta 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

%análises em 
falta 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Os incumprimentos ao valor paramétrico (VP) foram calculados mediante os resultados obtidos nas 

análises efetuadas, tendo como base os valores paramétricos estabelecidos no Anexo I do Decreto-

Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto.  

A expressão que permitiu o cálculo da percentagem de análises em incumprimento ao valor 

paramétrico foi a seguinte:                

                                                                

                 (2) 

 

100
º

º
% ×=

asobrigatóriaresregulamentanálisesden

faltaemanálisesden
faltaemanálisesde

100
º

º
.% ×=

VPcomefectuadasanálisesden

ntoincumprimeemanálisesden
VPaoincumpemanálises
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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 2011 e 2013. 

 

 

No quadro seguinte apresenta-se a análise comparativa dos incumprimentos ao valor paramétrico, 

por grupo de parâmetros, do concelho de Mirandela, entre 2012 e 2014.  

 

Tipo de Controlo N.º análises realizadas 
com VP 

N.º análises em 
incump. ao VP 

% análises em 
incump. ao VP 

Dados de 2012 

CR1 528 14 2,65% 

CR2 954 15 1,57% 

CI 505 6 1,19% 

TOTAL 1987 35 1,76% 

Dados de 2013 

CR1 482 37 7,68% 

CR2 862 17 1,97% 

CI 529 7 1,32% 

TOTAL 1873 61 3,26% 

Dados de 2014 

CR1 540 14 2,59% 

CR2 957 13 1,36% 
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CI 1059 16 1,51% 

TOTAL 2556 43 1,68% 

 

Nos gráficos seguintes estão representadas as percentagens de incumprimentos ao valor paramétrico 

por grupo de parâmetros (CR1, CR2 e CI) e por parâmetros em incumprimento, relativo a 2012, 

2013 e 2014. 
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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 2012 e 2014, 

por trimestre. 

A percentagem de incumprimentos dos parâmetros da qualidade da água de consumo humano está 

configurada como indicador no Processo de Água e Saneamento, no âmbito do processo de 

Cerificação da Qualidade da Câmara Municipal de Mirandela. 

 

 
CCoonnttrroolloo  aannaallííttiiccoo  ddaa  qquuaalliiddaaddee  ddooss  eefflluueenntteess  ddaass  EETTAARR´́ss 

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 infra estruturas a cargo do Município, implica a realização de análises mensais à saída de cada 

uma das ETAR’s, aos parâmetros pH, CQO, CBO5, SST, e análises trimestrais à saída de cada uma 

das ETAR´s aos parâmetros fósforo total e azoto total, em conformidade com o Decreto-Lei 236/98, 

de 1 de agosto.   

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de 

autocontrolo foram realizadas por um Laboratório acreditado para o efeito. 

Os resultados do programa de autocontrolo foram enviados à entidade licenciadora, APA (ARH 

Norte – Divisão do Douro Interior), em formato digital, com uma periodicidade trimestral.  
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Em anexo ao presente documento, na tabela 2, encontra-se esquematizado o tipo de amostragem e o 

método adotados, segundo o Decreto-Lei 236/98, de 1 de agosto.   

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.   

No âmbito do processo de Certificação da Qualidade, durante o ano de 2014, o controlo dos 

efluentes não foi incluído, uma vez que a monitorização foi iniciada a meio do ano, não havendo 

evidências para estabelecer um indicador de medida. Não obstante, será dada continuidade ao 

processo de monitorização das ETAR’s, o que, muito provavelmente, durante o 1º trimestre de 2015 

já será possível determinar um indicador de medida, uma vez que, estão a ser trabalhados os 

resultados analíticos, relativos a esta matéria, para poderem ser traduzidos de forma estatística.  

 

 

 

CCoonnttrroolloo  ee  mmaannuutteennççããoo  ddaa  qquuaalliiddaaddee  ddaa  áágguuaa  ddaa  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall  CCoobbeerrttaa 

O acesso dos munícipes à prática desportiva constitui um importante fator de desenvolvimento 

social e desportivo do concelho de Mirandela. A utilização da piscina municipal coberta, procura 

satisfazer as necessidades educativas e formativas da população jovem, promover a ocupação dos 

tempos livres, responder às necessidades de manutenção de saúde e contribuir de uma forma geral 

para a prática desportiva, favorecendo em todos os casos as interações sociais.  

A água sendo um dos elementos fundamentais de uma piscina, é imprescindível o seu tratamento e 

controlo, quer físico-químico quer bacteriológico, de forma a ter um aspeto agradável e convidativo 

e simultaneamente não seja um meio de contaminação e transmissão de doenças. 

 

MMeettooddoollooggiiaa  aaddoottaaddaa  
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Considerando o Decreto Regulamentar n.º 5/97 de 31 de Março, que regula as Condições Técnicas 

e de Segurança dos Recintos com Diversões Aquáticas, e a Diretiva CNQ 23/93, que fixa, com 

carácter geral, as disposições de segurança, hígio-sanitárias, técnicas e funcionais, que devem ser 

observadas nas piscinas e nos estabelecimentos dedicados a atividades recreativas aquáticas 

correlacionadas, de uso público, a piscina municipal coberta adotou os referidos documentos, em 

particular no que concerne ao tratamento e controlo da qualidade da água. 

Ainda relativo a esta matéria são referência a circular normativa N.º14/DA da Direção Geral da 

Saúde, no âmbito do Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas, onde são estabelecidos 

valores máximos ou indicativos dos parâmetros microbiológicos e físico-químicos, mais 

orientados para o campo da monitorização da qualidade da água das piscinas públicas; e o 

Guidelines for safe recreational water environments, Vol II, Swimming Pools and Similar 

Environments 2006, da OMS. 

 

CCoonnttrroolloo  ee  rreegguullaaççããoo  ddaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddaa  áágguuaa  
 
Os parâmetros determinados em Laboratório Certificado, em 2014, foram efetuados duas vezes por 

mês, com um intervalo mínimo de dez dias, em conformidade com o nº3 do Artigo 35º do Decreto 

Regulamentar n.º5/97, de 31 de março. Os parâmetros determinados estão expressos no quadro 

seguinte: 

 

Parâmetros Químicos Parâmetros Microbiológicos 

Cloretos Microorganismos viáveis a 37ºC 

Condutividade Coliformes totais 

Oxidabilidade Escherichia coli 

Turvação Pseudomonas aeruginosa 

- Estafilococos produtores de coagulase (+/-) 

- Estafilococos Totais 

 
Os parâmetros físico-químicos controlados mensalmente nas instalações da piscina municipal estão 

descritos no quadro que se segue. A monitorização destes parâmetros foi efetuada através de um 

fotómetro digital – Pool Control Direct – LOVIBOND – e pela adição de um reagente específico para 

cada parâmetro a determinar. A Temperatura é determinada com um termómetro digital.  

  

 

Parâmetros Químicos 
(Frequência mensal) 

 

Parâmetros Físico-Químicos 
(Frequência mensal e/ou semanal e/ou diária) 

Ácido Úrico Cloro Livre 
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Alcalinidade Total Cloro Combinado 

Alumínio Cloro Total 

Amónio  pH 

Cobre Livre Temperatura 

Dureza Cálcica Ácido Cianúrico 

Ferro  

Sulfatos  

  
RReeppoossiiççããoo  ddee  áágguuaa  nnoovvaa  nnaass  ppiisscciinnaass  
 

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 2012 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina Grande Piscina Pequena  

Piscina Tanque de 
compensação 

Piscina Tanque de 
compensação 

Dimensões 
(m3) 

625 67 97,5 33 

Total 692 130,5 
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Relativamente aos indicadores definidos para 2014, no âmbito do sistema de gestão de qualidade do 

município, conclui-se que, em termos gerais foram atingidos os objetivos, e que as poucas não 

conformidades registadas foram situações pontuais sem continuidade.  

De realçar o facto de que, relativamente ao controlo e manutenção da qualidade da água da piscina, 

com o Sistema de Gestão da Qualidade, verificou-se uma melhoria significativa quer no âmbito dos 

registos produzidos, quer na implementação de métodos e procedimentos já existentes, quer ainda 

na forma como os funcionários afetos diretamente ao controlo da qualidade da água, aperfeiçoaram 

as suas competências. 
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44..66..22  ––  AAmmbbiieennttee  UUrrbbaannoo 

A procura continuada de novas soluções para o manuseamento e tratamento de resíduos, a 

sensibilização e criação de condições para a sua reutilização através da reciclagem, o 

desenvolvimento de um sistema de recolha eficaz, foram algumas orientações seguidas na gestão de 

resíduos, por forma a minimizar o impacte ambiental negativo que os mesmos provocam.  

 

GGeessttããoo  ddee  PPrraaiiaass  FFlluuvviiaaiiss  
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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, 1 técnico superior, 1 

encarregado e 4 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). A gestão da época balnear, decorreu entre junho e setembro, tendo sido efetuados 

trabalhos no espaço envolvente das praias, quer ao nível do corte de ervas, colocação de 

contentores/ecopontos, colocação de sanitários portáteis nos casos em que tal necessidade se 

verifique, remoção semanal de lixo, fiscalização das concessões nos casos em que existem, bem 

como dos placard informativos existentes. 

Em 2014, foram verificadas e fiscalizadas as seguintes concessões existentes nesta matéria: 

- Concessão da praia fluvial do parque Dr. José Gama; 

- Concessão da praia fluvial de Vale de Juncal, através de cedência de espaço à junta de freguesia 

da área de influência. 

 

 

 

 

MMaannuutteennççããoo  ddee  PPaarrqquueess  IInnffaannttiiss  
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O Concelho de Mirandela dispõe de 23 parques Infantis, localizados nos vários jardins-de-infância 

do concelho, praça da Torre D. Chama, praça do mercado e parque Dr. José Gama. 

A gestão das estruturas mencionadas foi realizada com base num planeamento anual, tendo sido 

constituída uma equipa de inspeção aos referidos espaços, constituída por 1 técnico superior e 1 

assistente operacional.  

Nas visitas/inspeções são verificados aspetos como, fixações ao solo, fundações expostas, arestas 

vivas, falta de peças, desgaste de peças, integridade estrutural dos equipamentos, necessidades de 

pintura, bem como o cumprimento das várias imposições legais (decreto-lei nº 119/2009, de 19 de 

maio). 

Para cada uma das visitas atrás referidas, foi elaborado um 

relatório, tendo sido as necessidades verificadas, 

encaminhadas para a DEE, a fim de ser reposta a 

normalidade das situações. 

Foi ainda, realizada inspeção, a um espaço de jogo e 

recreio, de caráter particular, tendo sido o mesmo 

concluído com a elaboração e envio do respetivo relatório 

à entidade particular interessada. 

 
MMaannuutteennççããoo  ddooss  CCeemmiittéérriiooss  MMuunniicciippaaiiss  

  

 
Encontram-se afetos a estes espaços 4 assistentes operacionais, 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, e limpeza dos 

respetivos taludes, que também se encontram revestidos com o mesmo material vegetal.  

Durante o ano de 2014, foram realizadas 47 inumações no cemitério de Golfeiras e 24 inumações 

no cemitério velho.  
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VVaarrrreedduurraa  UUrrbbaannaa  

 
 
A varredura urbana encontra-se dividida em varredura manual e varredura mecânica. 

A varredura manual foi efetuada por 13 assistentes operacionais fixos, distribuídos por 

zonas/cantões. Paralelamente apoiam esta atividade e são distribuídos por outros cantões 

trabalhadores provenientes dos programas do centro de emprego/inserção. É da obrigação do 

assistente operacional afeto a um determinado cantão/zona, mantê-lo em perfeito estado de limpeza. 

 

A varredura mecânica, realizada com recurso a uma máquina varredora aspiradora, 1 operador 

(assistente operacional) e, em média 2 assistentes operacionais com 2 sopradores, foi realizada 

atendendo a um esquema de trabalhos pré-definidos através do planeamento anual.  

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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LLiimmppeezzaa  ddee  SSaanniittáárriiooss  PPúúbblliiccooss  
 

O perímetro urbano contou com 27 instalações sanitárias fixas, cuja manutenção tem sido 

assegurada por 6 funcionários afetos às mesmas. Para além destas, são instaladas no Verão, vários 

sanitários móveis. 

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. 

 

RReemmooççããoo  ddee  PPuubblliicciiddaaddee  ee  GGrraaffffiittiiss  
 

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. 
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LLaavvaaggeemm  ddee  AArrrruuaammeennttooss  

 
A lavagem dos arruamentos esteve limitada às 

condições climatéricas, sendo este serviço, por norma, 

realizado durante as épocas de festividades ou eventos 

pontuais e, lavagem da praça do mercado, com uma 

periodicidade aproximada de 2 em 2 meses, conforme 

planeamento anual. 

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 é realizado em média por 1 assistente operacional (tratorista), 

acompanhado de mais 2 assistentes operacionais. 

  

 

RReeccoollhhaa  IInnddiiffeerreenncciiaaddaa  
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A gestão das unidades de contentores de resíduos indiferenciados, envolveu frequentemente o 

aumento de algumas unidades, quer no perímetro urbano, quer nas restantes freguesias do concelho, 

encontrando-se este aumento associado a necessidades adicionais, atos de vandalismo e outros. 

 

RReeccoollhhaa  SSeelleettiivvaa  

  
 

A colocação e substituição de ecopontos foram realizadas em 

colaboração com a empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste. 

No último ano, o número de ecopontos manteve-se praticamente 

inalterado, uma vez que não se verificaram necessidades adicionais 

por parte da população.  

Os gráficos a seguir apresentados, permitem observar a evolução do 

nº de ecopontos colocados no concelho nos últimos 3 anos, a quantidade de resíduos recolhidos na 

recolha seletiva (ecopontos), durante o ano de 2014, bem como a quantidade de resíduos recolhidos 

nos 2 ecocentros de Mirandela e ainda a quantidade de óleos recolhidos, durante o ano de 2014. 

 

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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IIllhhaass  EEccoollóóggiiccaass  
 

A recolha seletiva de resíduos, recorrendo ao sistema de ilhas ecológicas, caracterizou-se por ser 

mais higiénico, pois reduziu a libertação de odores, requalificou o espaço público, optimizou 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 foram distribuídos em 7 zonas do perímetro urbano: rua da República (praça do 

mercado), Av. Bombeiros Voluntários (Segurança Social), Av. Bombeiros (centro saúde), Av. 

Amoreiras (frente à Multiópticas), Av. Amoreiras (Minipreço), Parque do cardal (Óptica) 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. 

 

CCoonntteennttoorreess  ddee  RRoouuppaass  UUssaaddaass  
 

A Câmara Municipal de Mirandela promove desde 2010, a recolha de roupas usadas, tendo para o 

efeito celebrado um protocolo de colaboração com a empresa Ultriplo. O perímetro urbano 
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encontra-se coberto com 10 contentores apropriados para a recolha de roupas usadas e outros 

materiais relacionados. 

Ao longo do ano de 2014, 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.  

  

 

 

 

RReeccoollhhaa  ddee  mmoonnssttrrooss  
 

 

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 



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 104 de 279 

 

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. 

  
 

EElliimmiinnaaççããoo  ddee  eerrvvaass  iinnffeessttaanntteess  
 

Ao longo do ano foram realizadas várias intervenções ao nível do desmate, desinfestação e remoção 

de terras em arruamentos do concelho, conforme solicitado e despachado em ofícios, enviados pelos 

presidentes das juntas de freguesia e outros. 

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, sendo sido também atendidos os pedidos pontuais que se 

verificaram ao longo do ano. 
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LLiimmppeezzaa  ddee  SSaarrjjeettaass  
 

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. 

 

 

RReemmooççããoo,,  ttrraattaammeennttoo  ee  vvaalloorriizzaaççããoo  ddee  rreessíídduuooss  ppeerriiggoossooss::  VVeeííccuullooss  eemm  FFiimm  ddee  VViiddaa  ((VVFFVV))  
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Embora se encontre devidamente contemplada na legislação nacional a responsabilidade dos 

proprietários encaminharem os veículos em fim de vida para locais adequados, onde possam ser 

tratados de forma ambientalmente correta, continua a verificar-se o abandono de veículos na via 

pública.  

Esta situação leva a que as autarquias sejam recorrentemente obrigadas a substituir-se aos 

proprietários procedendo à sua recolha, armazenamento temporário e encaminhamento para 

tratamento final.  

Atenta ao problema ambiental, urbano e até de saúde pública de que se reveste o abandono de 

veículos em fim de vida, a Câmara Municipal de Mirandela, através da DSU, com a colaboração da 

PSP local, nos termos do Decreto-Lei nº 196/2003, de 23 de Agosto – tem vindo a proceder à 

remoção de viaturas em fim de vida, situadas na via pública, desde o ano de 2003. 

Após o reboque das viaturas, a PSP procedeu à notificação dos respetivos proprietários que, caso 

não procedam ao levantamento da viatura removida, é aguardado um período de 45 dias úteis (após 

colocação de Aviso de Edital em jornal local), período após o qual a viatura é encaminhada para 

desmantelamento, através de uma empresa legalmente acreditada para o efeito.  

De forma a agilizar todo o processo, foi efetuado uma colaboração com a empresa MIRAPAPEL, 

empresa que está acreditada e inserida na rede de parceiros da VALORCAR. 

  

 

 

SSeennssiibbiilliizzaaççããoo  AAmmbbiieennttaall  

 
O Município de Mirandela, através da DSU, assumiu o 

compromisso de promover uma agenda de atividades, ações e 

eventos com o objetivo claro de incentivar a participação e o 

envolvimento dos cidadãos na defesa das principais causas e 

temáticas ambientais, fornecendo em simultâneo, informação de 
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cariz ambiental. Nas várias ações de sensibilização ambiental, estiveram envolvidos diversos 

setores da Câmara Municipal, além da DUOT, de acordo com a área de atuação, nomeadamente, o 

serviço de SIG e serviço de Proteção Civil Municipal, tendo sido realizadas um total de 32 ações de 

sensibilização ambiental, nas várias áreas identificadas na tabela abaixo. 

 

 

Tabela de eventos ambientais realizados no âmbito do Ecoguia, em 2014 

Designação Data 

Dia Internacional da Proteção Civil 1 Março 

Dia Mundial da Árvore e da Floresta 21 Março 

Dia Mundial da Água 22 Março 

Dia Mundial da Saúde 7 Abril 

Semana da saúde 10 a 15 de abril 

Dia da Conservação do Solo 15 Abril 

Dia Mundial da Terra 22 Abril 

Dia Mundial do Sol 3 Maio 

Semana do Jardim e da Biodiversidade  22-23 Maio 

Dia internacional da luta contra a droga 26 de junho 

Semana da Energia e do Ambiente 29-5 Junho 

Dia da Ecologia 5 Junho 

Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca 17 Junho 

Semana Europeia da Mobilidade 16-22 Setembro 

Dia mundial do coração 26 de setembro 

Semana do animal 1 a 4 de outubro 

Dia mundial da alimentação 16 de outubro 

Dia mundial do não fumador 17 de novembro 

Dia dos SIG 19 Novembro 

Dia das Espécies Autóctones 23 Novembro 

Dia mundial das espécies autóctones 23 de novembro 

Dia Internacional das Montanhas 11 Dezembro 

 

Juntamente com as várias atividades desenvolvidas foram efetuados e distribuídos vários panfletos 

e flyers, referentes a cada uma das atividades do ECOGUIA, assim como todo o processo de 

planeamento e execução que lhes estão inerentes. 
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Relativamente aos cartazes e tarjas, sempre que necessário, foi solicitada a sua execução ao 

departamento do Município responsável pela área. 

As fotografias e programa referentes à comemoração de cada um dos dias referidos na tabela podem 

ser consultados no relatório anual de atividades do Ecoguia. 

 
 

MMaannuutteennççããoo  ddee  RReecciinnttooss  ddee  MMeerrccaaddooss  ee  FFeeiirraass  
 

A este nível, existem um total de 5 assistentes operacionais responsáveis pelos recintos da 

Reginorde e praça do mercado, encontrando-se distribuídos, 3 no mercado municipal e 2 na 

Reginorde. Em ambos os locais, realizaram-se 54 feiras semanais, tendo sido efetuada a habitual 

intervenção de limpeza após as mesmas, para além da manutenção diária.  

No recinto da Reginorde realizaram-se ainda, várias atividades, de acordo com a tabela seguinte, 

solicitadas por diversas entidades. 

Atividades desenvolvidas no recinto da Reginorde 

Atividades permanentes ao longo do ano Atividades pontuais durante o ano 

Ensaios do rancho folclórico de Golfeiras  

(3 vezes por semana) – Pavilhão B 

Semana das tasquinhas - Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Comunicação 

17, 18 e 19 Fevereiro – Pavilhão B 

Mercado de grossistas  

(1 vez por semana) – Pavilhão B 

Passeio TT – Clube de Motards de Mirandela 

8 Fevereiro – Pavilhão B 

Aulas de ginástica (até julho de 2014) 

(3 vezes por semana) – Pavilhão C 

Feira da Alheira – Passeio TT 

7 e 8 de Março – Pavilhão B 

Andebol (Novembro de 2014 a Abril de 2015) 

(2 vezes por semana) – Pavilhão B 

Semana Académica - Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Comunicação 

6 a 13 Maio – Pavilhão B 

CTM 

(todos os dias) - Pavilhão A 

XXIV Concurso de Cabra Serrana  

23 Maio – Pavilhão B 

Mestre Jesus Novo – Kung Fu e Karaté  

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

Semana da Juventude - Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Comunicação 

2 a 6 Junho – pavilhão B 
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 Zumba (finais de 2013 até 14/06/2014) 

(2 vezes por semana) – Pavilhão B 

Pista de carros Kart 

Julho e Agosto – Pavilhão B 

 Semana do caloiro - Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Comunicação 

28 de Outubro a 2 Novembro – Pavilhão B 

 Magusto – Núcleo de estudantes multimédia 

19 Novembro – Pavilhão B 

 Jantar de finalistas da escola secundária  

17 a 21 Dezembro – Pavilhão B 

 

44..66..33  --  PPLLAANNOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  EESSPPAAÇÇOOSS  VVEERRDDEESS  

A orgânica do serviço de parques e jardins, era formada por um Técnico Superior, um Encarregado 

Operacional e trinta e seis Assistentes Operacionais. Relativamente à gestão de recursos humanos, 

procurou-se fomentar a repartição de responsabilidades por tipo de atividade em vez da repartição 

por zona geográfica, implementando, sempre que necessário, uma gestão mista, criando equipas de 

intervenção.  

 

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. 

Tabela 1 Indicadores trimestrais 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

85.16 85.94 88.55 90.97 
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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 e o responsável e os colaboradores envolvidos. 

Na Tabela 2 podemos observar que a área de espaços verdes se reparte por 417 canteiros, muitos 

deles de pequena dimensão, representando um constrangimento a nível da manutenção. 

Ao nível da gestão da rega de espaços verdes, foi criado o IMP.05_Tabela_Programacao_Rega, 

procurando contribuir para uma melhor gestão da programação da rega. 

Foi elaborado protocolo para recolha de dados do inventário do património arbóreo, assim como os 

atributos para o ficheiro de inventário, em plataforma SIG e, fica de campo.   

Efetuou-se o levantamento de espaços verdes regados com água da rede pública, pretendendo-se 

introduzir contadores. Também foram identificados os espaços passíveis de conversão com espécies 

pouco exigentes em água ou utilizando materiais inertes.  

Realizou-se o plano de plantações de árvores e iniciou-se a plantação, identificando as caldeiras 

destinadas a fechar, plantar, remover troncos existentes.   

Foi também implementado o IMP.04_Planeamento_Controlo_Corte_Relva, que permitiu definir o 

roteiro de corte de relva a seguir pela equipa de manutenção de relvados e registar a periodicidade 

do corte.  

PPllaannoo  ddee  GGeessttããoo  ddoo  VViivveeiirroo  MMuunniicciippaall    

O plano de gestão do viveiro municipal assenta na manutenção atualizada do inventário 

permanente. Tem como impressos de apoio a guia de entrada, guia de devolução, controlo de 

produção e propagação vegetativa. O plano identifica as necessidades de produção de cada 

Tabela 2 Área (m2) e canteiros de espaços verdes (nº), matas e floresta e outros espaços 

Área  Canteiros 

Designação (m2) (nº) 

Espaços Verdes 235.923,00 417 

Matas e floresta 65.378,00 10 

Outros Espaços 45.000,00 - 

Total 346.301,00 427 
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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 91 locais estabelecidos. 

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. 

Pode observar-se no gráfico seguinte a evolução da produção de compostagem pelo processo de 

compostagem tradicional, entrando na composição de substratos ou aplicado em canteiros de flor. 

 
Evolução da produção tradicional de composto com recurso a resíduos de jardim 

 

OOuuttrraass  aattiivviiddaaddeess  

Efetuou-se a colheita tradicional e mecanizada da azeitona nas oliveiras dispersas pela cidade. A 

componente de sensibilização dos mais jovens, que participaram na vareja, escolha de ramos e 

acondicionamento da azeitona. 

 
Colheita da azeitona com participação dos mais jovens. 
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A transformação da azeitona decorreu no lagar da EPA (Escola profissional de Agricultura de 

Carvalhais). Procedeu-se também ao processo de filtragem e engarrafamento do azeite. Os 

resultados da produção dos últimos três anos encontram-se representados no gráfico seguinte.  

 
Produção de azeite (Kg) 

Podemos observar nas imagens seguintes, inserido no “IX Festival de Sabores do Azeite Novo ” a 

demonstração referente ao “Curso de poda e condução da oliveira” e, colheita mecanizada de 

azeitona com toldo de recolha. 

 

 
Curso de poda e condução da oliveira e, colheita mecanizada de azeitona. 

Transporte de materiais e equipamentos diversos e decoração na Feira da Alheira de Mirandela, que 

decorreu no edifício da Alfândega, na Cidade do Porto.  

 
Feira da Alheira de Mirandela – Alfândega do Porto 
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Como se pode observar no gráfico seguinte, realizaram-se 87 trabalhos de floricultura ornamental, 

decoração de espaços, em ações ou eventos promovidos pelo Município. Aquele valor foi de 53 em 

2012. 

 
Floricultura ornamental/decoração de espaços (2012 a 2014). 

No ano de 2014 foram acompanhados catorze estágios profissionais em contexto de trabalho, que 

decorreram no Viveiro Municipal ou nos espaços verdes, medidas solicitadas pelo IRS. 

 

Acompanhamento de estágios em contexto de trabalho e medidas solicitadas pelo IRS. 

Foram ornamentadas com elementos decorativos de jardim 100 carretas que participaram na décima 

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. 
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X Festival de Jardins Nómadas com enorme participação de Escolas e Jardins de Infância. 

Estes serviços elaboraram a decoração de um carro alegórico que participou na marcha luminosa 

das festividades em honra de Nossa Senhora do Amparo, como se pode observar na imagem 

seguinte. 

 

Requalificação do espaço “Monumento Rotários”, aquisição e aplicação de materiais no pequeno 

espaço em que foram utilizados princípios e técnicas de “Xerojardinagem”.  

Requalificação de espaço verde envolvente da igreja de Vale Madeiro com aplicação, em que foram 

utilizados princípios e técnicas de “Xerojardinagem”. 

 

44..66..44  --  AArrmmaazzeennaammeennttoo  ee  aapplliiccaaççããoo  ddee  pprroodduuttooss  ffiittooffaarrmmaaccêêuuttiiccooss  eemm  mmeeiioo  uurrbbaannoo  

A partir da entrada em vigor da lei nº 26/2013 de 11 de Abril, tornou mais exigente as condições de 

aplicação e armazenamento de Produtos Fitofarmacêuticos em meio urbano, obrigando à 

certificação da Autarquia como entidade aplicadora e à nomeação de pelo menos 1 técnico 

responsável por esta área. 

As medidas determinadas baseiam-se fundamentalmente na formação dos aplicadores, na criação de 

um armazém para colocação dos produtos fitofarmacêuticos, na utilização de equipamentos, 

 
Decoração de dois carros alegóricos que participaram na marcha luminosa das festividades em honra de Nossa Senhora do 

Amparo. 
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dispositivos e técnicas de aplicação de acordo com o previsto na presente lei, bem como na criação 

de fichas de registo de todas as aplicações efetuadas. 

 

  

CCoonnttrroolloo  ddaa  qquuaalliiddaaddee  ddaa  áágguuaa  ddee  ccoonnssuummoo  hhuummaannoo  nnoo  ccoonncceellhhoo  ddee  MMiirraannddeellaa  

 

Tabela 1 - frequência mínima de amostragem e a frequência efetuada, durante o ano de 2014, no 

controlo da qualidade da água de consumo humano, em todas as ZA. 

 

FFrreeqquuêênncciiaa  mmíínniimmaa  

ddee  aammoossttrraaggeemm  

(Decreto-Lei 

306/2007 – Anexo II) 

Frequência efetuada 
ZA 

CR1 CR2 CI CR1 CR2 CI 

PA 

Abreiro 6 2 1 6 2 1 6 

Aguieiras 12 4 1 30 4 1 30 

Alvites 6 2 1 6 2 1 6 

Avantos 6 2 1 6 2 1 6 

Avidagos 6 2 1 6 2 1 6 

Caravelas 6 2 1 6 2 1 6 

Carvalhal 6 2 1 6 2 1 6 

Cedães 6 2 1 6 2 1 6 

Cedaínhos 6 2 1 6 2 1 6 

Couços 6 2 1 6 2 1 6 

Eivados 6 2 1 6 2 1 6 

Fonte da Urze 6 2 1 6 2 1 6 

Lamas de Cavalo 6 2 1 6 2 1 6 

Lamas de Orelhão (1) 6 2 1 6 2 1 6 

Lamas de Orelhão (2) 6 2 1 6 2 1 6 

Mascarenhas 6 2 1 6 2 1 6 

Milhais 6 2 1 6 2 1 6 

Mirandela 36 19 3 36 20 3 36 

Mosteiró 6 2 1 6 2 1 6 

Múrias 6 2 1 6 2 1 6 

Pai Torto 6 2 1 6 2 1 6 

Palorca 6 2 1 6 2 1 6 

Paradela 6 2 1 6 2 1 6 

Passos 6 2 1 6 2 1 6 

Pereira 6 2 1 6 2 1 6 

Pousadas 6 2 1 6 2 1 6 

Rêgo de Vide 6 2 1 6 2 1 6 
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Regodeiro 6 2 1 6 2 1 6 

Ribeirinha 6 2 1 6 2 1 6 

São Pedro Vale de Conde 6 2 1 6 2 1 6 

Suçães 6 2 1 6 2 1 6 

Vale de Asnes 6 2 1 6 2 1 6 

Vale de Lagoa 6 2 1 6 2 1 6 

Vale de Prados 6 2 1 6 2 1 6 

Valverde da Gestosa 6 2 1 6 2 1 6 

Vila Boa 6 2 1 6 2 1 6 

TOTAL 252 91 38 270 92 38 270 

 

CCoonnttrroolloo  aannaallííttiiccoo  ddaa  qquuaalliiddaaddee  ddooss  eefflluueenntteess  ddaass  EETTAARR´́ss 

Tabela 2 - tipo de amostragem e o método adotados nas determinações analíticas do controlo da qualidade dos 

efluentes. 

Local de 

amostragem 
Parâmetro Método Analítico 

Frequência de 

Amostragem 

Tipo de 

Amostragem 

Saída pH Electrometria Mensal - 

Saída 
Carência Química de 

Oxigénio (CQO) 

Amostra homogeneizada, não filtrada, não 

decantada. 

Dicromato de Potássio. 

Mensal Composta 

Saída 

Carência Bioquímica 

em Oxigénio       

(CBO5, 20ºC) 

Amostra homogeneizada não filtrada e não 

decantada. Determinação de O2 dissolvido antes e 

após 5 dias de incubação a 20ºC±1ºC ao abrigo da 

luz, com adição de um inibidor da nitrificação. 

Mensal Composta 

Saída 
Sólidos Suspensos 

Totais (SST) 

Centrifugação (tempo mínimo de 5 min. 

Aceleração média de 2800g a 3200g) secagem a 

105ºC e pesagem. Filtração através de membrana 

filtrante de 0,45 µm, secagem a 105ºC e pesagem. 

Mensal Composta 

Saída Fósforo Total Espectrofotometria de absorção molecular Trimestral Composta 

Saída Azoto total 
Espectrofotometria de absorção 

 molecular 
Trimestral Composta 

 

55  ––  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  AARRQQUUIITTEETTUURRAA  EE  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  ((DDAAPP))  

Face à adequação da estrutura orgânica do município, com efeitos a partir de 18 de junho de 2013, 

passou esta Divisão a partir dessa data, à responsabilidade direta do Departamento de Coordenação 

Geral, mantendo no entanto todas as competências previstas na estrutura orgânica aprovada pela 

Assembleia Municipal em sessão ordinária de 24 de setembro de 2010. 
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A Divisão de Arquitetura e Planeamento, durante o ano de 2014, teve a seu cargo e á sua 

responsabilidade direta os seguintes serviços: 

 
• Serviços de Estudos e Projetos 

• Gabinete de Arqueologia 

• Serviços do SIG – Serviço de Sistemas de Informação Geográfica 

 
As principais competências previstas no Regulamento Orgânico do Município de Mirandela para 

esta Divisão são: 

• Coordenar iniciativas urbanísticas do município; 

• Elaborar estudos e planos e executar projetos de arquitectura de obras municipais; 

• Apoiar e colaborar na execução de planos, designadamente o PDM e o PU; 

• Elaborar e acompanhar projetos de recuperação urbana e regulamentos de ocupação; 

• Propor e actualizar a toponímia de todos os arruamentos do concelho; 

• Elaborar e manter atualizado o cadastro e plano rodoviário municipal; 

• Elaborar e executar projetos de intervenção na área do trânsito, contribuindo para o 

ordenamento da circulação e a segurança rodoviária; 

• Promover e gerir as atividades que envolvam a implementação, alteração e manutenção da 

sinalização, semaforização e informação direccional viária; 

• Elaborar e manter o cadastro da sinalização viária do concelho;  

• Planear e promover a pesquisa, cadastro, inventariação, classificação, proteção e divulgação 

do património histórico-cultural do município; 

• Colaborar na elaboração de estudos e projectos destinados à preservação e/ou reabilitação do 

património construído, visando a manutenção da identidade e da memória; 

• Assegurar o planeamento e a execução das ações nos domínios da inventariação, estudo e 

salvaguarda do património cultural, móvel, imóvel e imaterial concelhio; 

• Preparar a carta de património do concelho, em articulação com os dados já sistematizados 

pelo plano diretor municipal; 

• Acompanhar a realização das obras no concelho suscetíveis de colocarem em causa 

vestígios arqueológicos; 

• Monitorização e realização de trabalhos arqueológicos (PATA’s) - Pedidos de Autorização 

de Trabalhos Arqueológicos 

• Elaborar e manter actualizada a carta do concelho;  
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• Gerir e atualizar os sistemas de informação geográfica (SIG) implementados; 

 
No âmbito das funções desta Divisão, durante o ano de 2014, estiveram afetos 1 assistente  

operacional, 5 assistentes técnicos e 6 técnicos superiores. 

 
• Foram desenvolvidas diversas atividades, de âmbito muito vasto com total e permanente 

apoio aos serviços adstritos à Divisão, respondendo a todas as solicitações , bem como à 

programação de trabalho previsto no âmbito do Plano de Actividades, da Qualidade e do 

Plano de Projectos. 

• Muitos dos trabalhos desenvolvidos na Divisão, são transversais não só aos elementos que a 

compõem, mas também a outras divisões e serviços do município e outros serviços externos 

a ele interligados, que implicou um permanente acompanhamento e coordenação. 

• Esta Divisão, desenvolveu trabalho de pesquisa, levantamento e proposta, para fornecimento 

de dados sistemáticos à equipa que se encontra a desenvolver a Revisão do Plano Director 

Municipal e o Plano Geral de Urbanização de Mirandela. 

• Desenvolveu trabalho de pesquisa e sistematização de todo o património imóvel  e móvel do 

concelho de Mirandela, com a participação de vários técnicos. 

• Elaborou variados projetos de arquitetura e urbanismo, com reuniões de trabalho 

sistemáticas com múltiplos técnicos envolvidos, das mais variadas áreas do município, 

incluindo programação, elaboração de candidaturas, projetos de execução, apreciação e 

execução em obra com acompanhamento de alguns dos trabalhos. 

• Vários assuntos foram informados ao longo do ano de 2014, 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. 

• Foram efectuadas 26 informações pormenorizadas, sobre assuntos relativos ás várias edições 

de “O Meu Bairro” e na alçada da DAP. 

• Foram efectuadas 9 informações pormenorizadas sobre assuntos relativos ás edições dos 

“Diálogos Directos”. 

• Recolha e envio de vária informação solicitada pela Agência do Desenvolvimento Regional 

do Vale do Tua. 

• Parecer e propostas para conceção da sinalização do parque natural regional do vale do tua 

em colaboração com a Agência do Desenvolvimento Regional do Vale do Tua. 
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• Informação pormenorizada sobre o acesso ao interior de um prédio, para a venda de 

comércio automóvel sito na Av. das Amoreiras. 

• Estudo de solução para a pavimentação das alas confinantes com as sepulturas no cemitério 

de Golfeiras. 

• Colaboração na Mostra Anual de Orientação Escolar e Profissional com o Agrupamento de 

Escolas de Mirandela.  

• Emissão de parecer sobre data de construção de edifício a pedido da DUOT. 

• Elaboração de informação detalhada sobre a passagem dos “Caminhos de Santiago” pelo 

concelho de Mirandela a pedido do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular - Subcomissão 

Caminho Português de Santiago.  

 
 

• Estudo da sinalética turística e patrimonial em colaboração com a DESTEQUE, para a 

aldeia de Abreiro no âmbito das Aldeias de Portugal em que está 

incluída. 

• Estudo de localização de sinalética turística na área do concelho de 

Mirandela, em colaboração com a DESTEQUE relativo ao “Rota dos 

Cavaleiros de 

Malta”. 

 
 

• Participação em reuniões periódicas ao longo do ano da Comissão de 

Arte Sacra em representação do município. 

55..11  ––  NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  AAPPOOIIOO  TTÉÉCCNNIICCOO  ––  GGAABBIINNEETTEE  DDEE  EESSTTUUDDOOSS  EE  PPRROOJJEECCTTOOSS  

O Gabinete de Estudos e Projetos, que teve a minha total e contínua coordenação e colaboração, 
desenvolveu, entre outros, os serviços que se destacam no quadro seguinte: 

 

Descrição do serviço efetuado 
Projeto de recuperação e qualificação urbanística da Rua, Avenida das Amoreiras e Av. dos Bombeiros 
Voluntários – alterações e acompanhamento de obra. 
Elaboração de novas soluções de projeto relativas ao Parque de Campismo 3 Rios - Mirandela  
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Projeto de Requalificação Urbanística do Largo de Cabanelas na aldeia de Cabanelas – Estudos prévios. 
Projeto de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida ao edifício da Biblioteca Municipal. 
Projeto de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida ao edifício dos Paços do Concelho – Duas 
soluções.  
Projeto de execução do Campo de Futebol – Reginorde, com relvado sintético, incluindo balneários de apoio. 
 

 
 
Projecto de Requalificação e beneficiação da Travessa D. Afonso III, na ligação da Rua D. Afonso III ao 
Museu da Oliveira e Azeite. 
 

 
 
tuaMirandela - Plano de Ação 5  Recuperação e Qualificação do Espaço Público - Mobiliário Urbano e 
Sinalética – Toponímia para Mirandela. Elaboração de proposta com caderno de encargos e programa de 
concurso. 
tuaMirandela - Plano de Ação 5  Recuperação e Qualificação do Espaço Público - Mobiliário Urbano e 
Sinalética – Marcos limitadores e equipamento complementar. Elaboração de proposta com caderno de 
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encargos e programa de concurso. 
Projeto de alteração do parque de estacionamento do Cardal – Criação de lugar de estacionamento defronte do 
GAM. 
Projeto de nova proposta para o arruamento de ligação entre a Rua do Castelo e a Rua Venâncio Calhau em 
Mascarenhas. 
Projeto de requalificação da Ponte sobre o Rio Tua (Ponte Velha) em Mirandela – Pavimentação. 
Estudo com pormenorização, incluindo medições e orçamento de equipamento e mobiliário para a 
musealização do Museu Adérito Rodrigues em Abreiro. 
Desenvolvimento de duas propostas de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) para a Cidade de Mirandela. 
Levantamento do edifício da Praça do Mercado para constituição em regime de propriedade horizontal. 
Levantamento das plantas da Escola de Hotelaria e Turismo de Mirandela em formato digital. 
Acompanhamento das obras de requalificação da Igreja de Eixos. 

       
 
Acompanhamento das obras de requalificação da Capela de Nª Srª do Ó em Golfeiras-Mirandela. 

       
 
 
 
 
Acompanhamento das obras de requalificação da Igreja de Cobro/Rego de Vide. 

       
 
Projeto do Monumento ao Rotary Clube de Mirandela, com acompanhamento da obra. 
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Estudo prévio para os Mini Gam de Torre Dona Chama, Avidagos e Frechas. 
Elaboração do organograma e programa funcional para o novo estabelecimento de bebidas e restauração e 
minimercado para o parque de campismo de Mirandela. 
Projecto de execução para a reabilitação da cobertura das antigas instalações da PSP. 
Levantamento arquitectónico do edifício do antigo quartel da PSP. 
Projecto de execução para a reabilitação do Auditório/Centro Cultural de Mirandela. 

        
Elaboração de plantas/levantamento dos parques infantis de Vale de Gouvinhas, Carvalhais, Torre Dona 
Chama, S. Pedro Velho e Praça do Mercado de Mirandela. 
Elaboração de proposta de logótipo para o Parque de Campismo de Mirandela. 
Acompanhamento das obras de repavimentação do interior das Piscinas Municipais.  
Projecto de alteração do loteamento municipal industrial de Mirandela, com a inclusão do novo lote 
respeitante ás instalações da Dourogás. 
Elaboração de estudos prévios com levantamentos para a reabilitação do edifício do INATEL 
Elaboração de estudos prévios com levantamentos para a requalificação urbanística do Santuário de Nª Srª do 
Amparo. 
Levantamento topográfico em Cedães ao longo do ribeiro numa extensão de 250,00 metros 
Levantamento topográfico do largo da Figueira Alvor na aldeia de Navalho. 
Levantamento topográfico da área do novo quartel da Policia de Segurança Pública em Mirandela. 
Levantamento topográfico da localização das passadeira na zona do G. A. M. 
Levantamento topográfico da zona do edifício das antigas instalações da PSP de Mirandela. 
Levantamento das escadas de acesso à Biblioteca Municipal/Auditório. 
Levantamento topográfico das caldeiras sem árvores na sede de concelho. 
Levantamento topográfico da zona envolvente à escola primária do bairro Operário com ligação a Av. 
Varandas do Tua. 
Levantamento topográfico entre a rua Arq. Albino Mendo e o loteamento do Parque Dr.José Gama. 
Levantamento topográfico de uma parcela de terreno entre a Av. Varandas do Tua e a linha da REFER. 
Levantamento topográfico da Travessa D. Afonso III até ao Parque do Império. 
Piquetagem do acesso à A4 no troço a corrigir. 
Verificação das áreas da zona a expropriar no troço a corrigir de acesso ao nó da A4 Oeste. 
Levantamento topográfico dos muros existentes no loteamento de Aníbal Costa. 
Levantamento topográfico da Av. José Gama para colocar lancil. 
Levantamento topográfico do largo da igreja e anexo na aldeia de Fradizela para construção de capela 
mortuária.  
Levantamento topográfico de uma parcela na aldeia de Mascarenhas. 
Levantamento topográfico do caminho de acesso à aldeia de Eivados desde a rua D. Afonso Henriques e a 
E.M. 
Levantamento topográfico do terreno de particular na aldeia de Chelas, para juntar ao processo de obras. 
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Os serviços de topografia, compostos por um único assistente técnico/topógrafo, tem orientado o 

seu serviço para todas as solicitações no que respeita a levantamentos topográficos que são 

orientados para a elaboração dos projectos de arquitectura e engenharia e no acompanhamento e 

fiscalização das obras. 

Também se procedeu à implantação de todas as obras particulares na área de licenciamento, que 

neste ano que decorreu, perfez um total de 62 implantações (comparativamente ao ano de 2013 – 

71). 

 

Em forma de conclusão do trabalho desenvolvido pelo NAT – Gabinete de Projetos, foi cumpridor 

dos objetivos traçados e definidos superiormente e sempre prontos para optarem pela melhor 

qualidade e com total disponibilidade. 

55..22  --  GGAABBIINNEETTEE  DDEE  AARRQQUUEEOOLLOOGGIIAA    

O Gabinete de Arqueologia tem como responsabilidade técnica a gestão (entenda-se caracterização, 

valorização, dinamização e monitorização) do património cultural e/ou histórico (ou seja, 

património imóvel, móvel - inclui o museológico e o documental histórico - e o imaterial) do 

concelho de Mirandela. 

O presente Gabinete - 030803 -, enquadra-se na Divisão de Arquitectura e Planeamento (DAP) - 

0308 -, sendo constituído por 1 técnico superior em Arqueologia (Isidro Gomes). Entre Setembro de 

2013 e Agosto de 2014 exerceu neste Gabinete um estagiário formado em História de Arte (João 

Freixeda), tendo já colaborado com o Município entre 2008 e 2011.  

Relativamente ao relatório «(…) seja apoiado nos indicadores estabelecidos e monitorizados em 

2014 no âmbito do processo de Certificação da Qualidade» não é possível ainda apresentar dados, 

apesar das reuniões no sentido de aferir o modelo.  

As tarefas desenvolvidas foram:  

i) para a componente sobre Património Cultural/ Histórico para o Plano Director Municipal 

(PDM), foram consideradas 1065 RPI, num total de 1330 RPI, tendo-se elaborado:  

• 1065 “ficha de identificação para o património imóvel do concelho de Mirandela”; 

• cartografia das 1065 RPI, ou seja, produziu-se a planta geral com indicação dos pontos e 

linhas por classificado e inventariado, plantas com as áreas de ocupação/dispersão do 

classificado, arqueológica e conjuntos arquitectónicos, planta dos imóveis em vias de 

classificação e planta das ZEP;  
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Identificação por pontos e linhas das 1065 RPI  Áreas de ocupação/ dispersão consideradas para o PDM 

• uma lista de património hierarquizado da seguinte forma: classificado e inventariado; 

dentro dos referidos por supertipologia. A proposta recepcionada de outro serviço da 

Câmara era hierarquizar as 1065 RPI por 3 níveis aplicando valores. Ora, a proposta 

esqueceu-se que o inventário não está concluído, o que não é tecnicamente possível; 

Aferição do Património entre Classificado e 
Inventariado

26; 2%

1039; 98%

Classificado Inventariado

Aferição do Património por Supertipologias

153; 14%

654; 62%

11; 1%

1; 0%

1; 0%

163; 15%

82; 8%

Arqueologia Arquitectura Civil Arquitectura Industrial

Arquitectura Militar Arquitectura Paisagista Arquitectura Religiosa
Escultura

 

• aferição das 1065 RPI se enquadravam dentro dos perímetros urbanos; 

• o regulamento para o património a incluir no PDM; 
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ii) apoio à realização do percurso pedestre na freguesia de Fradizela, executado a 25/01/2014, a 

cargo do Turismo da Câmara Municipal de Mirandela; 

iii) para o Museu de Abreiro (Museu Adérito Rodrigues) desenvolveu-se:  

• aferição das necessidades para criação de programa museológico para o museu;  

• criação e preparação das condições para arrancar com a catalogação das peças;  

• a tabela de medições do material aplicar no programa de musealização, o qual foi 

apresentado superiormente no valor 73.504,00€; 

 

iv) a monitorização de acções e ocorrências ocorridas em património imóvel no concelho. Por 

exemplo, as obras de gás na Torre de D. Chama; apoio à unidade de arqueologia da 

universidade do Minho na Serra de Passos, ou PATA 82/2012 na Rua do Rosário; 
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v) a elaboração da segunda proposta para o Regulamento do Museu Municipal de Mirandela. A 

primeira proposta foi apresentada a 22/06/2013;  

vi) o apoio à solicitação da Vereadora da Cultura para uma exposição de arte sacra que se 

realizou na Páscoa;  

vii) análise do PMEPC (Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil; 

viii) participação a 27 e 28 de Março, em Lisboa, no seminário “turismo e património cultural: 

oportunidades e desafios”; 

ix) apoio à realização do percurso pedestre na freguesia de Aguieiras no “dia internacional dos 

monumentos e sítios”;  

x) elaboração do segundo relatório do projecto SISTMIR co-finanaciado entre 2009-2011;  

xi) elaboração de parecer para PATA por acompanhamento na Rua dos Távoras, zona antiga;  

xii) participação em 2 reuniões na AMTQT para o desenvolvimento de uma solução TIC e SIG 

sobre o Património Cultural/Histórico; 

xiii) elaboração e correcção dos procedimentos sobre património, concretamente património 

imóvel. Igualmente correcção dos procedimentos para os trabalhos arqueológicos, como dos 

procedimentos para classificação do património imóvel, ainda os procedimentos para o 

património móvel etnográfico para trabalhar as peças de Abreiro. Esta e mais informação 

(tabelas, procedimentos, fichas, etc.) foi disponibilizada no site 

http://owncloud.rcbltqt.pt/arqueologia_mirandela/index;  
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xiv) a resposta à solicitação para desenvolver o programa museológico no Museu da Oliveira e 

do Azeite; 

xv) elaboração de duas propostas, solicitadas pelo Gabinete de SIG, para indicação e 

desenvolvimento de informação de pontos de visita sobre património cultural/ histórico para 

o parque natural regional do vale do tua; 

xvi) execução de trabalhos arqueológicos (PATA) na Associação de Socorros Mútuos e dos 

Artistas Mirandelenses. Ainda em curso;  

 

xvii) parecer para a proposta do Presidente de Junta de Cedães que pretendia desenvolver 

trabalhos arqueológicos no Alto Prado do Castelo; 

xviii) análise e apresentação de proposta aos superiores para a regularização dos relatórios 

de PATA, desde de 2003, situação requerida pela DGPC; 

xix) análise e definição da ARU e ORU, conjuntamente com arquitecta Adelaide e Henrique, 

para a Cidade de Mirandela. Informação produzida foi remetida superiormente para 

ponderação; 

xx) apresentadas propostas: 
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• para a criação de um programa de dinamização para o património;  

• para os “conjuntos de sítios arqueológicos da Serra de Santa Comba”; 

• para a vinda da informação recolhida pelos trabalhos da barragem do Tua no concelho de 

Mirandela, concretamente os relatórios e materiais de campo recolhidos; 

• para aceder a projectos financiados pelo quadro comunitário relacionados com o 

património cultural/ histórico;  

• para abertura da negociação com o mestre Gil T. Lopes com objectivo de incorporar as 

peças da sua autoria, como resolver as situações pendentes. 

55..33  ––  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA      

  

O Serviço de Sistemas de Informação Geográfica, conta com uma Técnica Superior e dois 

Assistentes Técnicos, os quais se empenharam na concretização de todos os objetivos estabelecidos, 

dos quais se salientam a resposta atempada a todos os pedidos de informação geográfica, a 

preparação de informação geográfica para se “alimentar” a base de dados em software open source 

e o apoio dado à revisão do PDM. 

 

RReessppoossttaa  aa  ppeeddiiddooss  ddee  iinnffoorrmmaaççããoo  ggeeooggrrááffiiccaa  iimmeeddiiaattooss  ((aattéé  22  ddiiaass))    

• Responderam-se 219 pedidos. 

RReessppoossttaa  aa  ppeeddiiddooss  ddee  iinnffoorrmmaaççããoo  ggeeooggrrááffiiccaa  eexxtteennssooss  ((mmaaiiss  ddee  22  ddiiaass))    

• Responderam-se 35 pedidos. 
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IImmpplleemmeennttaaççããoo  ddee  SSIIGG  eemm  ssooffttwwaarree  ooppeenn  ssoouurrccee,,  eemm  ccoonnjjuunnttoo  ccoomm  aa  AAMMTTQQTT    

• Realizaram-se 7 reuniões, nas quais se planeou a preparação de ficheiros vetoriais e imagens 

raster para colocar na base de dados. Os ficheiros vetoriais preparados foram: indústria, 

toponímia, equipamentos, ambiente, ação social, cultura, desporto, educação, gestão de 

património municipal, ordenamento do território, proteção civil, saúde, transportes, turismo, 

rede viária e números de polícia. As imagens raster preparadas foram: ortofotomapas dos 

anos de 1995, 2002 e 2009; planta 

da cidade do ano de 1981; 

cartografia 1/25000 dos anos de 

1950 e 1995; Carta de Portugal 

Continental 1/500000; Modelo 

Digital do Terreno 1/25000; e REN 

e PDM do ano de 1994.  

• Desenvolveu-se o projeto do 

Património Imóvel com a recolha de dados nas secções do Património, das Taxas e Licenças 

e nos Serviços de Ambiente, saídas de campo, tabela alfanumérica e delimitou-se o Mercado 

Municipal na planta da cidade, tendo-se concluído o projeto com a ligação dinâmica do 

mapa/tabela interna dos SIG à tabela externa.  

 

• Iniciou-se a definição de uma metodologia para a elaboração de mapas de perigo e de risco 

de incêndio florestal. 

 

MMaannuutteennççããoo  ee  ccrriiaaççããoo  ddee  GGeeooppoorrttaaiiss    

• Efetuou-se a manutenção de 7 geoportais, 

sendo eles: “Emissão de Plantas de 

Localização/Consulta ao PDM”, “Roteiro Municipal”, “GeoInterno”, “Pontos de pagamento 

de água”, “Montanhas e serras de Portugal”, “Dia da Conservação do Solo” e “Limpar 

Portugal”.  

• Resolveram-se problemas relacionados com o geoportal “Emissão de Plantas de 

Localização/Consulta ao PDM”.  
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• Criou-se e manteve-se o geoportal “Atividades Nuclisol 2014, Mirandela” (incluiu a criação 

de página de internet).  

AAppooiiaarr  aa  eellaabboorraaççããoo  ddee  IInnssttrruummeennttooss  ddee  GGeessttããoo  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  ee  oouuttrrooss  ppllaannooss  

• No âmbito da 1ª revisão do Plano Diretor Municipal e da elaboração do Plano de 

Urbanização, realizaram-se 30 reuniões, destacando-se a finalização da proposta de RAN 

Bruta (Carta n.º4). 

  

TTrraattaammeennttoo  ddaa  ppllaannttaa  ddaa  cciiddaaddee  11//22000000    

• Criou-se um layer único do tipo linha. 

• Criaram-se polígonos referentes aos edifícios. 

 

MMiinnii  GGAAMM''ss    

• Recolheram-se e foram tratadas imagens de forma a proceder-se à decoração dos Mini 

GAM’s. 

CCoommeemmoorraaççããoo  ddee  ddiiaass  eessppeecciiaaiiss  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaass  aattiivviiddaaddeess  ddoo  EECCOOGGUUIIAA    

• Efetuaram-se 2 reuniões. 

• Prepararam-se e comemoraram-se os dias: “Dia Meteorológico Mundial”, “Dia do Sol”, 

“Dia da Conservação do Solo”, “Dia Mundial 

da Terra e do Património Geológico” e “Dia 

Internacional da Montanha”.  

CCoommeemmoorraarr  oo  DDiiaa  ddooss  SSIIGG  eemm  ccoollaabboorraaççããoo  ccoomm  aa  

AAMMTTQQTT,,  nnoo  ddiiaa  1199  ddee  nnoovveemmbbrroo    

• Apresentou-se, a todos os trabalhadores do 

Município, um conjunto de ligações a visualizadores de informação geográfica elaborados 

no âmbito da colaboração que se estabeleceu com a AMTQT no que respeita ao projeto SIG 

Intermunicipal: 

o CARTOGRAFIA 1/25 000 - 

http://gs3.rcbltqt.pt/geoexplorer/co

mposer/#maps/1 
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o CARTOGRAFIA 2k e 10k - http://gs3.rcbltqt.pt/geoexplorer/composer/#maps/2 

o PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA- 

http://gs3.rcbltqt.pt/geoexplorer/composer/#maps/3 

o PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

(PMDFCI) - http://gs3.rcbltqt.pt/geoexplorer/composer/#maps/4 

o REDE COMUNITÁRIA DE BANDA LARGA DA TERRA QUENTE 

TRANSMONTANA - http://gs3.rcbltqt.pt/geoexplorer/composer/#maps/5 

o CARTOGRAFIA TEMÁTICA - http://gs3.rcbltqt.pt/geoexplorer/composer/#maps/6 

o PARQUE DE CONTENTORES DA RECOLHA SELECTIVA - 

http://gs3.rcbltqt.pt/geoexplorer/composer/#maps/7 

MMoonniittoorriizzaarr  oo  SSiisstteemmaa  ddaa  QQuuaalliiddaaddee  

• Realizaram-se 5 reuniões sendo uma delas de auditoria interna e outra de auditoria externa e 

foram preparados e enviados os indicadores de cada trimestre.  

PPaarrttiicciippaarr  eemm  ffoorrmmaaççõõeess  ee  eemm  eevveennttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoomm  ooss  SSIIGG    

• Frequentaram-se 4 formações: “Análise organizacional”, “Formação-Ação”, “Contabilidade 

de custos” e “Criação de Bases de dados em SQL Server”.  

• Participou-se em 3 eventos: “Encontro de Utilizadores ESRI 2014”, “JIIDE 2014” e 

“Seminário Turismo e Montanha”. 

 

 

 

6 – DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO (DCMO) 

As principais competências previstas no Regulamento Orgânico do Município de Mirandela para 

esta Divisão são: 

 - Assegurar a fiscalização de empreitadas, promovendo a realização dos respectivos 

processos de concurso e elaborar projetos das especialidades de engenharia; 

 - Realização de obras por administração direta, nomeadamente o abastecimento de água, 

drenagem de saneamento, conservação e reparação de estradas e caminhos municipais,; 

  - Coordenação de segurança em todas as obras desenvolvidas por administração direta e 

empreitadas em execução; 

  - Acompanhamento e esclarecimento de candidaturas ao Programa ON2 – O Novo Norte; 
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 - Acompanhamento e esclarecimento técnico em obras realizadas por iniciativa das Juntas 

de Freguesia; 

 - Atendimento ao público em geral. 

 

Quanto ao  primeiro objectivo desta Divisão que será assegurar a correcta fiscalização de obras, no 

ano de 2014 elas podem ser enumeradas e descreve-las na seguinte lista:  

DESIGNAÇÃO Valor 

Adjudicação 

Autos 

Medição 

ARRANJOS URBANÍSTICOS EM MIRANDELA   

Escola E B 2 3 Luciano Cordeiro – Alteração de Cruzamento 9.017,00 € 8.447,90 € 

Campo de Futebol – Reginord, Caracterizada Pela 

Componente de Construção Civil de Preparação de Base 

269.990,00 € 72.437,48€ 

Recuperação e qualificação urbanística da Rua e Avenida das 

Amoreiras e Avenida dos Bombeiros Voluntários 

619.602,02€ 190.267,52€ 

Muro do Bairro da Ruiva 1.350,00€ 1.350,00€ 

ARRANJOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS 

ALDEIAS 

  

Execução de Muros de Suporte de Terras - Bairro da 

Preguiça, Vale da Sancha e Outros 

49.961,56€ 31.635,00€ 

Construção Muro Suporte Terras Valverde Gestosa 17.609,96€ 17.609,96€ 

SANEAMENTO E AMBIENTE   

Rede de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas 

Residuais de Vilar D'Ouro 

141.255,12€ 41.008,48€ 

Rede de Drenagem de Àguas Residuais e Abastecimento de 

Água  de Jerusalém do Romeu 

38.439,87€ 12.784,57€ 

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de 

Água de Vale de Lobo 

263.197,32 € -6.658,29€ 

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de 

Água da Vila Nordeste - Cachão 

832.617,50€ 24.679,15€ 

Execução Continua de Ramais de Água e Saneamento no 

Concelho de Mirandela para o Ano de 2014 

49.924,76 € 17.922,02€ 

Totais........................ 2.292.589,26 € 411.483,79€ 
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Recuperação e qualificação urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros Voluntários 

 

 

 
Campo de Treinos Desportivo no recinto da Reginorde 

 

O somatório do valor das obras em curso, com execução financeira, por parte da Câmara no ano de 

2014 foi de 2.292.589,26 € e o valor dos trabalhos realizados foi de 411.483,79€ 

 

Há obras que embora não tenha havido execução financeira no ano de 2014, 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. 

O somatório do valor destas obras, sem execução financeira no ano de 2014 é de 3.098.545,17€ 

podendo descreve-las no mapa abaixo: 

DESIGNAÇÃO Valor Adjudicação 

PAVIMENTAÇÕES  

Beneficiação da EM 560, desde a EN 15 aos Avantos e da EM 561, dos 

Avantos a Alvites 

960.954,75 € 

Pavimentação da Estrada Municipal de ligação entre a EN 15 e a EN 314, 

passando por Avidagos 

 

1.190.127,16 € 
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Beneficiação do Caminho Rural entre Carvalhal e Barcel 321.979,50 € 

Acesso ao Nó Oeste da A4 – Equipamento de Sinalização e Segurança 77.123,27€ 

  

SANEAMENTO E AMBIENTE  

Rede de Drenagem de Águas Residuais nos Avidagos e em Pereira  38.439,87 € 

Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento de Água e ETAR de 

plantas em Eixes 

131.998,80 € 

  

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS  

Reabilitação e Adaptação do Edifício da Casa do Povo a Posto de GNR de 

Torre D. Chama  

377.921,82 € 

 

 
Acesso ao Nó Oeste da A4 – Equipamento de Sinalização e Segurança 
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Posto Territorial da GNR de Torre de Dona Chama 

 

Além das obras anteriormente descritas, onde há consignação e contrato entre a Câmara e o 

empreiteiro, sem ter havido despesa no ano de 2014, houve ainda obras com acompanhamento, de 

grande relevância no desenvolvimento do concelho, como sejam o acesso de Mirandela ao nó da 

auto-estrada A4, com trabalhos de escavação e terraplenagem, drenagem, substituição de rede de 

saneamento,  pavimentação betuminosa, e sinalização horizontal. 

 

Outra das componentes desta Divisão é a elaboração de projetos para posterior abertura de 

concurso, cujo valor estimado das obras é de 3.359.993,09€. 

Lista de projetos  

DESIGNAÇÃO DOS PROJECTOS Estimativa 

orçamental obras 

Pavimentação do CM 1091, desde a EM 582-2, ao Carvalhal 129.655,00€ 

Pavimentação da EM 578, entre a EN 213 e o CR de Acesso a S. Salvador 138.100,00€ 

Acesso ao Nó Oeste da A4 – Equipamento de Sinalização e Segurança 92.172,00€ 

Arruamentos em Frechas 17.030,00€ 

Rua Engº Machado Vaz – Pavimentação de Bermas 7.700,00€ 

Pavimentação da Rua Vale de Agne 22.000,00€ 

Pavimentação do CM 1095, de Acesso a V. Sancha 398.700,00€ 

Correcção de Passadeiras e Passeios em Mirandela 55.670,00€ 
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Acesso à Escola E B 2 3 Luciano Cordeiro – Alteração de Cruzamento 9.017,00€ 

Beneficiação da EM 560, desde a EN 15 aos Avantos e da EM 561, dos 

Avantos a Alvites – Equipamento de Sinalização e Segurança 

 

200.878,00€ 

Pavimentação da Estrada Municipal de ligação entre a EN 15 e a EN 314, 

passando por Avidagos 

 

91.622,00€ 

Pavimentação do CM 1096, entre a EM 578 e o Limite do Concelho de 

Vila Flor 

 

95.100,00€ 

Acesso ao Nó Oeste da A4 – Execução de Valetas Revestidas 33.675,00€ 

Saneamento em Mascarenhas – E.M. 206.1 – 2ª Fase 22.500,00€ 

Beneficiação do CM 1083 – Acesso a Vale de Lobo 229.000,00€ 

Campo de Futebol – Reginorde, caracterizada pela componente de 

construção de civil de preparação da base 

320.000,00€ 

Campo de Futebol - Reginorde – Relvado 152.000,00€ 

Construção de Pontão no Romeu - Acesso a E.T.A.R. 20.300,00€ 

Pavimentação do Caminho entre Golfeiras (E.N.213) e Eivados (C.M. 

1073) 

 

237.000,00€ 

Avaliação de Parcela de Terreno na Av. Duques de Bragança entre as 

Rotundas da Nora e das Pirâmides, junto aos Viveiros de Mirandela – 

Orçamentação do Manilhamento 

11.500,00€ 

Saneamento em São Pedro Velho 26.000,00€ 

Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade Urbana – Criação da Zona 30 56.000,00€ 

Tua Mirandela – Mirandela Criativa – Dinamização e Modernização do 

Complexo Cultural – 1ª Fase 

 

994.374,09€ 

 

 

 

Além dos projetos acima referidos, foram ainda efetuados estudos com elaboração de medições e 

orçamentos, com estimativas de custo, para efeitos de candidaturas que passamos a enumerar: 

Lista de Orçamentos 

DESIGNAÇÃO Estimativa 

orçamental obras 

Pavimentação do CM 1063, de Acesso à Ervideira 11.000,00 € 

Pavimentação da EM 571, de Suçães ao CM 1076 (Pai Torto)  83.750,00 € 
Pavimentação do CM 1093, desde a EM 15-4 a Barcel  141.750,00 € 
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Pavimentação da EM 532, desde S. Pedro Velho à EN 315 131.250,00 € 
Pavimentação da EM 562, desde a EM 206-1 às Múrias  55.250,00 € 
Pavimentação da EM 572, de Acesso ao Romeu  73.250,00 € 
Pavimentação do CM 1086- Acesso a Vila Verdinho 
1- Com escarificação +fundação+tapete 
2- Só tapete  

   
134.820,00€ 
82.970,00 €  

Pavimentação da EM 582-2-Ascesso ao Navalho 118.500,00 € 
Pavimentação da EM 582-1 - Acesso a Pereira 26.200,00 € 
Pavimentação da EM 560 
1- Troço Mascarenhas - Paradela 
2- Troço Paradela-Avantos  

 

52.500,00 € 
76.500,00 €  

Pavimentação da EM 561 -Alvites - Vale de Lagoa 
1- Com escarificação +fundação+tapete 
2- Só tapete  

 

162.630,00 € 
87.500,00 €  

Pavimentação do CM 1068-Acesso a Miradezes 68.250,00 € 
Beneficiação do CM 1083 - Acesso a Vale de Lobo - Betão betuminoso 182.800,00€ 

 

Para além destes orçamentos, foram ainda efetuados outros de forma a dar resposta às solicitações 

dos diálogos diretos: 

Orçamentos em Resposta a Diálogos Diretos 

DESIGNAÇÃO Estimativa 

orçamental 

Beco do Sobreiro 8.560,00€ 

Rua do Alecrim 7.900,00€ 

Rua do Retiro 2.800,00€ 

Rua Transversal à Rua do Alecrim 18.855,00€ 

 

Desta Divisão faz parte a gestão e manutenção da REDE de ABASTECIMENTO de ÁGUA 

A estrutura física de gestão e manutenção da rede de abastecimento de água a cargo desta Divisão 

comporta 63 captações de água, 11 Estações Elevatórias, 42 Estações de Tratamento de Água, 77 

reservatórios, 119 Km de condutas adutoras e 350 Km de condutas de distribuição. Estão 

associados ainda cerca de 15 000 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; 
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- 2 trolhas, desempenhando a tarefa de canalizadores; 

- 2 calceteiros (sendo que um dos mesmos efetua as tarefas de fiel de armazém e de operador de 

Estação de Tratamento de Água); 

- 1 funcionário que desempenham a função de operadores das ETA’S, tendo como missão o 

tratamento da água distribuída; 

- 1 topógrafo. 

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; 

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 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 2014 e sua comparação com os anos de 2013 e 2012. 

Descrição dos serviços efetuados 2012 2013 2014 

Colocação de contadores por solicitação de contrato 458 463 534 

Substituição de contadores por danos por gelo, avaria ou parados 341 176 251 

Substituição de contadores entupidos 42 40 30 

Substituição de contadores por outros motivos (aferição, impossibilidade de leitura…) 15 176 5 

Transferência de contadores para rede nova 80 0 0 

Remoção de contadores por rescisão de contrato 442 574 471 

Remoção de contadores por ordem de corte 112 265 250 

Colocação de contadores por pagamento do corte 50 112 166 

Colocação de caixas de contador 20 13 10 

Alteração e lugar de contador 66 41 66 

Substituição de torneira de passagem 80 28 28 
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Execução de ramal domiciliário (abastecimento de água) 53 14 8 

Execução de ramal de saneamento 13 7 6 

Reparação de avarias na rede de distribuição e condutas elevatórias 202 256 183 

Total das tarefas descritas 1974 2165 2008 

 

 

Trabalhos de manutenção efetuados periodicamente 

Diariamente procedeu-se ao controlo e desinfeção da água distribuída, em todos os Sistemas de 

Abastecimento, de forma a manter o nível de qualidade legalmente exigido. Neste contexto salienta-

se que há uma passagem diária, repartida por três zonas distintas do concelho:  

Zona A – Vila Boa, Avidagos, Abreiro, Milhais, Palorca, Carvalhal, Pereira, Lamas de Orelhão, 

Passos, Fonte da Urze, Rego de Vide, S. Pedro de Vale do Conde, Valverde da Gestosa, Eivados, 

Suçães e Pai Torto;  
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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 

� Levantamento topográfico e execução do projeto da rede de abastecimento de água à Escola 

EB23 Luciano Cordeiro em Mirandela; 

� Levantamento de cotas em diversos locais para averiguação de pressões relativas aos 

reservatórios; 

� Levantamento topográfico para avaliação de área na PSP Mirandela; 

� Levantamento de diversos pontos para confirmação de cotas relativas a pendentes para 

escoamento de saneamento na localidade da Fradizela; 

� Levantamento e projeto do espaço para instalação de produtos fitofarmacêuticos; 

� Levantamento topográfico do edifício do auditório (cobertura); 

� Levantamento topográfico do espaço da Reginorde (feira); 

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

� Levantamento de ponte em Vale de Asnes; 

� Levantamento topográfico do espaço da feira em Vale de Salgueiro; 

� 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; 

� Projeção e instalação de hidropressora na Torre D. Chama para garantia de ótimas condições 

de fornecimento de água com pressão suficiente; 

� Diversas intervenções de reparações de avarias ou verificações solicitadas no Parque de 

campismo;  

� 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 2013 foram introduzidos todos os dados solicitados pela plataforma 

eletrónica da ERSAR, relativos a água e a saneamento, tendo sido posteriormente fornecidos 

todos os elementos físicos que os evidenciaram; 
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� No âmbito do processo de certificação de qualidade do Município, foram elaborados todos 

os procedimentos julgados necessários para complementar a efetivação do mesmo, assim 

como a efetivação dos anteriormente definidos; 

� Pareceres e informações sobre PDM; 

 

À parte das tarefas descritas refere-se a limpeza de reservatórios de água, cuja Instrução de 

Trabalho, (PO.09_IT.03.IMP.02), resultante do processo de certificação de qualidade da Câmara 

Municipal, levou ao seu planeamento de limpeza, tendo-se verificado um cumprimento de 40% em 

relação à previsão planeada. 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… 

Início da substituição da rede de distribuição de água na localidade de Torre D. Chama. 
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SANEAMENTO 

 

 

Relativamente à estrutura física de gestão de todas as operações de saneamento esta Divisão 

comporta cerca de 211 km de condutas de saneamento, 58 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), 28 Estações elevatórias e 12 Fossas sépticas 

públicas, o que se traduz numa cobertura aproximada de 94% do concelho com rede pública de 

saneamento. 
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Em relação à gestão das operações de saneamento, esta Divisão efetuou diversos serviços de 

desobstrução e limpeza de coletores, fossas sépticas, Etar’s, estações elevatórias e serviços de 

limpeza e manutenção de instalações portáteis existentes em todos os eventos ocorridos ao longo do 

ano em Mirandela: 

 

Descrição dos serviços efetuados  2012 2013 2014 

Desobstruir e lavar 762 705 609 

Limpeza de EE 229 268 73 

Limpeza de ETAR’s 225 182 187 

Limpeza de Fossas/Poços 88 73 105 

Limpeza de WC’s portáteis - eventos 122 90 101 

Limpeza de sarjetas 8 13 26 

Inspeção de caixas de visita 31 62 29 

Manutenção Preventiva 0 0 60 

Total das tarefas descritas 1465 1393 1190 

 

 

 

No ano de 2014, foram realizadas diversas ações de manutenção preventiva em locais pontuais 

considerados problemáticos, onde foram aplicadas medidas preventivas de limpeza de caixas e 

coletores. Essas ações traduziram-se numa redução de desobstruções face ao ano 2013, conforme os 

valores apresentados anteriormente, pelo que devem ser realizadas mais ações preventivas de forma 

a garantir o bom funcionamento das redes. 

 

O quadro seguinte descreve os trabalhos efetuados mensalmente, com referência aos 4 anos de 

gestão desta Divisão. Constata-se que o número de serviços públicos realizados em 2014, diminui 

relativamente ao ano anterior, foram também realizados serviços privados, dos quais resultaram a 

cobrança das respetivas taxas. 
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Mês
Serviços 

públicos 

Serviços 

privados

Taxas 

cobradas

Serviços 

públicos 

Serviços 

privados

Taxas 

cobradas

Serviços 

públicos 

Serviços 

privados

Taxas 

cobradas

Serviços 

públicos 

Serviços 

privados

Taxas 

cobradas

Janeiro 0 0 0,00 € 81 26 1.693,43 € 106 19 1.095,20 € 81 22 651,00 €

Fevereiro 0 0 0,00 € 97 15 808,72 € 84 16 795,60 € 109 16 676,50 €
Março 0 0 0,00 € 110 16 955,46 € 95 10 575,58 € 97 12 435,30 €
Abril 0 0 0,00 € 102 7 366,38 € 111 13 719,00 € 93 11 307,50 €
Maio 83 20 430,50 € 90 6 318,86 € 123 14 651,80 € 92 13 492,00 €
Junho 59 13 845,74 € 107 12 632,28 € 133 12 737,30 € 97 15 569,50 €
Julho 77 20 917,08 € 119 19 846,70 € 118 18 970,64 € 125 20 732,05 €

Agosto 81 17 885,90 € 112 14 749,20 € 110 13 642,20 € 94 15 583,02 €
Setembro 70 16 1.278,02 € 166 11 631,10 € 95 10 318,70 € 49 5 246,00 €
Outubro 68 22 853,33 € 113 15 888,20 € 118 6 591,90 € 90 11 307,50 €

Novembro 86 16 909,32 € 136 8 430,50 € 102 14 630,20 € 71 16 715,68 €
Dezembro 104 8 333,48 € 73 10 369,00 € 46 7 307,50 € 25 11 738,63 €

Totais 628 132 6.453,37 € 1306 159 8.689,83 € 1241 152 8.035,62 € 1023 167 6.454,68 €

Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014

Tipo de serviços realizados

 

 

 

 

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 2014, 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 100 horas de trabalho.  

  

FFiissccaalliizzaaççããoo  ddee  iinnffrraaeessttrruuttuurraass  ddee  ggááss  nnaattuurraall,,  TTvv  ccaabboo  ee  ffiibbrraa  óóttiiccaa  

� Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de gás natural à cidade de Mirandela 

e colocação de condutas para posterior implantação de rede de fibra ótica, cálculo das taxas 

a aplicar; 

� Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de colocação de cabos elétricos da 

EDP na cidade de Mirandela; 

� Acompanhamento e fiscalização na execução das obras de colocação de cabos de 

telecomunicações da PT na cidade de Mirandela; 

 

TTrraabbaallhhooss  ddiivveerrssooss  

� 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; 
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� Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-

semana de atividades, nomeadamente na “Semana do Caloiro”; 

� Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-

semana de atividades, nomeadamente o Europeu e Mundial de Jet-Sky; 

� Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-

semana de atividades, nomeadamente na “Concentração Motard”;  

� Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-

semana de atividades, nomeadamente na “Semana Académica”; 

� Coordenação das equipas de prevenção para manutenção de equipamentos nos fins-de-

semana de atividades, nomeadamente na “Festa da TVI”; 

� Trabalhos de eliminação de ruído nas tampas das caixas de visita, com colocação de 

borrachas novas; 

� Colocação de tampas novas em diversos locais; 

� No âmbito do processo de avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores 

relativo ao ano 2014 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; 

 

 

 

Ainda no âmbito dos trabalhos realizados por Administração Directa faz parte a gestão e 

manutenção da REDE VIÁRIA DO CONCELHO como seja a Limpeza de Bermas, Valetas e 

Taludes, e ainda o tapamento de buracos com tapete asfáltico nas estradas e caminhos municipais 

bem como arruamentos do concelho com acabamento em asfalto. 

Para um efetivo de 5 funcionários da Câmara Municipal e 2 funcionários do IEFP-Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, que constituem a equipa foram efectuados os seguintes trabalhos 
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No ano de 2014, foram limpos e conservados:  

N.º Estrada/ 
Caminho DESCRIÇÃO 

N.  
Vezes 

Exten
são 

Estra
da 

(Km) 

Estrada 
Interven
cionada 
( Km) 

Equiv
alente  
(Km ) 

EM 578 desde a EN 213 à 
Trindade 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e tapamento 
de buracos com massa asfáltica 

10,0 11,3 11,3 11,3 

EM 578 desde a EN 213 à 
Trindade 

Aplicação de herbicida. 1,0 11,3 11.3 11,3 

EM 578 desde a EN 213 à 
Trindade 

Colocação de sinais. 2,0 11,3 11.3 2,0 

Mirandela Colocação de sinais. 2,0   2,0 

Mirandela Limpeza de terras 1,0   1,0 

Mirandela Transporte de cadeiras e materiais 2,0   2,0 

Mirandela Desinfestação de baratas 8,0   1,0 

Mirandela Pintura de passadeiras 5,0   5,0 

Mirandela Pintura de estacionamento 3,0   1,0 

Mirandela (B. Sardão) Limpeza de aquedutos 1,0   1,0 

Mirandela(escola Golfeiras) Aplicação de tout-venant 1,0   1,0 

Mirandela Limpeza e reparação de caminho 3,0   3,0 

Mirandela 
Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

40,0    40,0 

Mirandela 
Regularização, rega e manutenção 
da pista de moto-cross 

5,0   5,0 

CM 1095, de acesso a Vale 
da Sancha  

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e tapamento 
de buracos com massa asfáltica 

6,0 4,4 4,4 6,0 

Mosteiró 
Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

1,0   1,0 1,0 

EM 532, a Vilar de Ouro Transporte de tubos 1,0   1,0 
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CM 1064, de acesso 
Ribeirinha 

Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

1,0 1,6  1,6 1,6 

Alvites 
Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

1,0   1,0 1,0 

EM 15-4, do campo de 
aviação a Valverde da 
Gestosa. 

Realização de ensaios do Teste do 
Pêndulo Britânico 

2,0 13,3 13,3 13,3 

EM 15-4, do campo de 
aviação a Valverde da 
Gestosa. 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos 

15,0 13,3 13,3 13,3 

EM 585, de acesso a 
Marmelos desde a EM 15-4 
 

Tapamento de buracos com massa 
asfáltica. 

2,0 1,28 1.28 1.28 

Acesso à Bronceda 
Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos 

6,0 1,7 1,7 1,7 

Acesso à A4 
Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos, tapamento de 
buracos com massa asfáltica 

4,0 3,4 3,4 4,0 

Acesso à A4 
Regularização e enchimento de 
bermas 

18,0 3,4 3,4 3,4 

Acesso à A4 
Substituição do cabo de fibra 
ótica 

4,0 3,4 3,4 2,0 

EM 15, de Mirandela ao 
Vimieiro 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e tapamento 
de buracos com massa asfáltica 

14,0 15,7 15,7 15,7 

EN 15- Franco 
Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

2,0  1,0 2,0 

EM 15, de Mirandela ao 
Vimieiro 

Colocação de equipamento 1,0 15,7  1,0 

EM 15, de Mirandela ao 
Vimieiro 

Aplicação de herbicida 5,0 15,7 15,7 15,7 

EM 206-1, de Mirandela a 
Torre D. Chama 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos 

16,0 22,9 22,9 22,9 

CM 1081, de acesso a Vale 
Pereiro 

Tapamento de buracos com massa 
asfáltica, limpeza de bermas, 
taludes, valetas e aplicação de 
tout-venant 

10,0 2,8  2,8 2,8 

Percurso Pedestre do Tua 
(Frechas) 

Limpeza e reparação 5,0 13,2 5,0 5,0 

CM 1077, de acesso aos 
Eivados 

Limpeza de bermas, taludes 1,0 2,4 2,4 2,4 

EM 560-Mascarenhas-
Paradela-Avantos 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e tapamento 
de buracos com massa asfáltica 

6,0 4,7 4,7 6,0 

CM 1092, de Fonte da Urze 
à EM 584 (Rego Vide) 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos 

3,0 0,7 0,7 3,0 

CM 1092, de Fonte da Urze 
à EM 584 (Rego Vide) 

Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

1,0 0,7 0,7 1,0 

CM 1074 a Lamas de Tapamento de buracos com massa 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Cavalo asfáltica 

CM 1087, de Açoreira a 
Vale de Lagoa 

Limpeza de bermas, taludes e 
valetas 

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

CM 1086, da EM 15 a Vila 
Verdinho 

Tapamento de buracos com massa 
asfáltica, limpeza de bermas, 
taludes, valetas. 

4,0 2.95 2.95 4.0 

CM 1083, da EN 15 a Vale 
de Lobo 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos, e tapamento 
de buracos com massa asfáltica 

4,0 1,4 1,4 4,0 

EM 206-1 de Mirandela a 
Vila Nova das Patas 

Tapamento de buracos com massa 
asfáltica, limpeza de bermas, 
taludes e valetas. 

3,0 1,5 1,5 3,0 

CM 1071, de acesso a 
Guribanes 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos 

1,0 2,2 2,2 2,2 

CM 1064, de acesso a 
Ribeirinha 

Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

1,0 1,6 1,6 1,6 

Acesso a Vale de Madeiro  Colocação de sinalização vertical 1,0 2,3  2,3 

Mirandela – Escola de 
Carvalhais 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e tapamento 
de buracos com massa asfáltica 

1,0 0,5 0,5 1,0 

Mirandela – Acesso a  
Carvalhais 

Limpeza de bermas, árvores e 
colocação de sinalização vertical 

5,0 1,5 1,5 5,0 

CM 1082, de Acesso a 
Pousadas 

Aplicação de herbicida 1,0 2,9 2,9 2,9 

Múrias - Largo Limpeza do largo da aldeia 1,0   3,0 

Regodeiro - Largo Limpeza do largo da aldeia 1,0   3,0 

EM 213 – Mirandela -  
Eixes 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e tapamento 
de buracos com massa asfáltica 

1,0 0,87 0,87 1,0 

EM 535, desde EM 206-1 
até Limite do concelho, 
direcção Arcas 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e tapamento 
de buracos com massa asfáltica 

3,0 2,9 2,9 3,0 

EM 554, da EM 206-1 a 
Vale Prados 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e reparação 
de valetas e aquedutos.  

3,0 1,18 1,18 3,00 

EM 554, da EM 206-1 a 
Vale Prados 

Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

2,0 1,18 1,18 2,00 

CM 1068  de Vale de 
Salgueiro a Miradeses 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos . 

3,0 2.88 2.88 3,0 

CM 1077, de acesso aos 
Eivados 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas  

1,0 2,4 2,4 2,4 

CM 1078, de acesso a 
Chelas 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas, reparação do caminho e 
colocação de sinalização vertical 

4,0 4,3 4,3 4,3 

CM 1078, de acesso ao 
Parque de Campismo 

Limpeza da via, passeios e 
vegetação 

8,0 1,3 1,3 1,3 
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(Maravilha) 

CM 1081, do IP4 a Vale 
Pereiro 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos, tapamento de 
buracos com massa asfáltica e 
regularização do caminho com 
tout-venant. 

9,0 1,8 1,8 9,0 

CM 1089, de acesso a Vila 
Boa 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos 

3,0 5,1 5,1 5,1 

EM 532, de acesso a 
S.Pedro Velho 

Colocação de sinalização vertical 1,0 7,9 1,0 1,0 

EM 582-2, de Avidagos ao 
Navalho 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos 

3,0 3,6 3.6 3.0 

EM 558, de acesso a Vale 
de Gouvinhas 

Limpeza de bermas, taludes, 
valetas e aquedutos e aplicação de 
tout-venant nas bermas 

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

Passos 
Tapamento de buracos com massa 
asfáltica 

1,0  1.0 1.0 

CM 1067, a Vale Maior 
Limpeza de bermas, taludes, 
valetas, tapamento de buracos 
com massa asfaltica 

1 1,70 1,7 1,7 

   TOTAL (km)       285.4 

 

 

Desta Divisão faz ainda parte toda a COORDENAÇÂO E SEGURANÇA dos trabalhos em curso 

por administração directa, empreitadas, e projectos. 

No âmbito do Decreto-lei 273/2003 de 29 de Outubro todos os projetos apresentados para a abertura 

de concursos são obrigados a possuir projeto de segurança, onde se prevejam os riscos e se 

apresentem soluções que eliminem a possibilidade de acidentes. 

O diploma define novos intervenientes no processo da construção, os coordenadores de segurança e 

saúde, bem como as suas obrigações e os instrumentos específicos da função de coordenação: o 

plano de segurança e saúde, a compilação técnica e a comunicação prévia. Por esta razão todos os 

projetos acima descriminados no mapa de “projetos concluídos” são também eles possuidores de 

projeto de segurança. 

Funções desempenhadas em fase de obra: 

- Apoiar o dono da obra na elaboração e atualização da comunicação prévia; 

- Apreciar o desenvolvimento e as alterações do plano de segurança e saúde para a execução da 

obra e, sendo caso disso, propor à entidade executante as alterações adequadas com vista à sua 

validação técnica;  
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- Analisar a adequabilidade das fichas de procedimentos de segurança e, sendo caso disso, propor à 

entidade executante as alterações adequadas;  

- Verificar a coordenação das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes que 

intervêm no estaleiro, tendo em vista a prevenção dos riscos profissionais;  

- Promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e saúde, bem como das outras 

obrigações da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes, 

nomeadamente no que se refere à organização do estaleiro, ao sistema de emergência, às 

condicionantes existentes no estaleiro e na área envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos 

especiais, aos processos construtivos especiais, às atividades que possam ser incompatíveis no 

tempo ou no espaço e ao sistema de comunicação entre os intervenientes na obra;  

- Coordenar o controlo da correta aplicação dos métodos de trabalho, na medida em que tenham 

influência na segurança e saúde no trabalho;  

- Promover a divulgação recíproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informações sobre 

riscos profissionais e a sua prevenção;  

- Registar as atividades de coordenação em matéria de segurança e saúde no livro de obra, nos 

termos do regime jurídico aplicável ou, na sua falta, de acordo com um sistema de registos 

apropriado que deve ser estabelecido para a obra;  

- Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessárias para que o acesso ao estaleiro 

seja reservado a pessoas autorizadas;  

- Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliação da segurança e saúde 

existente no estaleiro;  

- Informar o dono da obra sobre as responsabilidades deste âmbito do DL 273/2003;  

- Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;  

- Integrar na compilação técnica da obra, os elementos decorrentes da execução dos trabalhos que 

dela não constem. 

Discriminam-se aqui algumas obras iniciadas no ano de 2014, ou retomada a sua execução: 

- Requalificação das Margens da Ribeira de Carvalhais – ECOTECA; 

- Construção do Museu do azeite e da Oliveira; 

- Dinamização e modernização do Complexa Cultural - 1ª Fase – Mirandela; 

- Reabilitação e adaptação do edifício da casa do Povo a posto da GNR de Torre de Dona Chama; 

- Campo de futebol – Reginorde, caracterizada pela componente de construção civil de preparação 

da base; 

- Construção do edifício da escola superior de comunicações, administração e turismo de 

Mirandela; 
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- Acesso ao Nó Oeste da A4 – Equipamento de Sinalização e Segurança; 

77  ––  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  EEDDIIFFÍÍCCIIOOSS  EE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  

 

77..11  ––  FFuunnççõõeess  ee  RReeccuurrssooss  
 
As principais competências previstas no Regulamento 

Orgânico do Município de Mirandela para esta Divisão 

são: 

- Assegurar a fiscalização de empreitadas relativas a 

edifícios, promover a realização dos respetivos processos 

de concurso e elaborar projetos das especialidades de 

engenharia; 

- Realizar obras por administração direta, relativas á conservação e reparação de edifícios e 

equipamentos municipais; 

- Assegurar a coordenação das oficinas municipais e prestar serviços a outras divisões; 

- Assegurar a gestão do parque de máquinas e viaturas municipais; 

- Acompanhar e gestão do contrato de concessão de distribuição de energia em baixa tensão e 

iluminação pública; 

- Promover e monitorizar a utilização racional de energia e eficiência energética em edifícios e 

equipamentos municipais; 

- Colaborar na realização de eventos realizando trabalhos no âmbito das especialidades da DEE; 

- Assegurar a gestão de todos os procedimentos de empreitada de obras públicas, locação ou 

aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços tendo por base o Código dos Contratos 

públicos; 

- Assegurar a gestão eficiente do aprovisionamento municipal, procedendo à constituição racional 

de stocks em articulação com os diversos servidos requisitantes. Promover o armazenamento e 

gestão material dos bens e seu fornecimento aos diferentes serviços municipais, mediante prévia 

requisição e efetuar a inventariação física dos bens existentes em armazém em cumprimento do 

estabelecido nos art.ºs 25 e 26 do Sistema de Controlo Interno do Município; 

- Assegurar o normal funcionamento dos sistemas informáticos, compreendendo redes estruturadas, 

servidores, software, aplicações e equipamentos individuais; 

 

A estrutura de funcionários ao dispor desta Divisão é composta atualmente por 43 efetivos 

disponíveis: 
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1 Engenheiro Civil – Chefe de Divisão; 

5 Técnicos superiores: 1 na área da engenharia civil, 1 na área da eletrotecnia e 3 na área 

administrativa; 

7 Assistentes técnicos: 2 na área administrativa e 5 na área de informática; 

1 Assistente operacional – fiscalização de obras 

2 Assistentes operacionais – armazém municipal 

1 Encarregado Geral; 

1 Encarregado de Obras; 

1 Encarregado do parque de máquinas e viaturas; 

24 Assistentes operacionais de diversas especialidades (pedreiros, trolhas, eletricistas, serralheiros, 

calceteiros, carpinteiros, motoristas...); 

 

Durante o ano transato, a DEE perdeu quatro funcionários da área das obras devido á aposentação, 

antevendo-se nos próximos cinco anos que possa perder pelo menos mais seis. 

A não ser invertida a tendência, haverá setores oficinais que ficam inativos num curto prazo. A 

carpintaria por exemplo, só já tem um operacional com mais de 62 anos antevendo-se a inatividade 

deste espaço nos próximos 5 anos. 

O setor de pintura tem apenas 1 operacional, a serralharia 2 operacionais e terá apenas 1 nos 

próximos 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-activa para esta 

situação.  

 

77..22  ––AAttiivviiddaaddeess  DDeesseennvvoollvviiddaass 

77..22..11  ––  EEmmpprreeiittaaddaass    

 Designação das empreitadas/procedimentos Valor adjudicação 
Autos medição 

2014 

Alteração da Casa do Povo de Abreiro                 116.715,84 €  -254,71 € 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela- 

ESACT 
             4.218.442,01 €  

1.490.855,85 € 

Museu da Oliveira e do Azeite de Mirandela                 588.637,53 €  142.743,29 € 

Recuperação e Alteração de um Edifício - Largo da Igreja/rua do Rosário 

em Mirandela 
                131.166,63 €  

88.318,07 € 

Requalificação das margens da Ribeira de Carvalhais – Ecoteca                 999.994,48 €  726.587,63 € 

Habitações sociais - Conservação e Restauro 14.648,44 € 14.648,44 € 

Reabilitação da Cobertura do edifício Sede da Desteque                  24.151,41 €  25.185,93 € 

Tua Mirandela - Mirandela Criativa - Dinamização e Modernização do                 605.834,96 €  291.458,18 € 
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complexo Cultural 1ª fase 

Total Geral              6.699.591,30 €   2.779.542,68 € 

 

  

 

 

 

 

 

77..22..22  --  PPrroojjeettooss  ccoonncclluuííddooss  
(Especialidades de engenharia civil e engenharia eletrotécnica) 
 Designação dos projetos Valor das obras 

Infraestruturas elétricas e telecomunicações - Travessa D. Afonso III 17.300,00 € 

Piscina coberta- substituição pavimento de madeira 13.000,00 € 

Habitações sociais - Conservação e Restauro 15.000,00 € 

Snack Bar Espelho de Água - Beneficiação da Cobertura 8.000,00 € 

Reabilitação da cobertura do antigo edifício da PSP 29.200,00 € 

Total Geral 82.500,00€  

 

 

 
Antigo Edifício da PSP de Mirandela 
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Projecto em colaboração com a DESTEQUE 
 

 

77..22..33  --  LLiissttaa  aassssiissttêênncciiaa  ttééccnniiccaa  aa  oobbrraass    
  
DESIGNAÇÃO Estimativa global obras 

Capela Mortuária de Vale da Sancha 50.000,00 € 

Capela Mortuária de Passos 33.500,00 € 

Capela Mortuária de Lamas de Orelhão 95.000,00 € 

Capela Mortuária de Freixeda 25.000,00 € 

Ampliação do Cemitério de Carvalhais 20.795,00 € 

EB/JI Carvalhais_Adaptação de sala de aula para ensino especial 5.191,08 € 

Beneficiações na Habitação de Luís Miguel Pires Lopes – Passos 4.452,00 € 

Beneficiações na Habitação de Maria Judite Leguinha – Mirandela 2.968,00 € 

Beneficiações na Habitação de Manuel Joaquim Machado – Ferradosa 4.720,18 € 

Beneficiações na Habitação de Olímpio Augusto Silva – São Salvador 4.754,10 € 

Beneficiações na Habitação de Francisco José Vaz – Abreiro 7.402,60 € 

Infraetruturas elétricas do Grupo Hidropressor no Bairro Social, aldeia do Cachão. 3.016.24€ 

Remodelação das Infraestruturas elétricas da Igreja de Caravelas 1.700,00 € 

Remodelação das Infraestruturas elétricas exteriores da Igreja de Contins 500,00 € 

Manutenção das IE Escola de Hotelaria de Carvalhais 1.660,04 € 

Remodelação da rede de IP, Largo da Ferradosa 2.381,27 € 

Remodelação da rede de IP, Rua Visconde da Bouça 3.649,59 € 

Remodelação das Infraestruturaselétricas Igreja de Avantos 180,00 € 
Remodelação da Rede de Distribuição em Baixa Tensão no Cruzamento da Aldeia dos 
Passos 331,77 € 

Remodelação das Infraestruturas elétricas do Quartel da GNR de Torre de Dona Chama 1.856,59 € 
Remodelação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão na aldeia do 
Romeu 3.505,29 € 

Remodelação da rede exterior de IP na Igreja de Vale da Sancha 492,08 € 

Reparação da Estação Elevatória de Águas Residuais em Vale de Lobo 520,00 € 
Totais ......................................... 273.599,59 € 

 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
 
 

77..22..44  --  OObbrraass  ee  oouuttrrooss  sseerrvviiççooss  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ddiirreettaa  

Relativamente às obras por administração direta, as intervenções verificaram-se em: 
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- 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. 

Tomando como referência os salários ilíquidos dos funcionários que prestam serviço nesta Divisão 

deduzindo os que estão ao serviço de Juntas de Freguesia, e outras funções municipais, e 

considerando os valores das requisições de materiais utilizados e o custo de máquinas e viaturas, o 

valor global das intervenções a seguir discriminadas é de 989.343€. 

 

 

 

 

 

A relação entre o valor total do investimento em materiais e equipamentos e o valor dos salários 
representa este ano 66% e o da mão-de-obra 34%. 
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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 782 intervenções 

de manutenção e conservação nas rubricas descritas no seguinte quadro e gráficos: 

Classificação das intervenções 
Concluídas 
em 2014 

Diversas não especificadas 18 

Edifícios Escolares 65 

Edifícios Municipais 152 

Eventos/Cultura/Desporto 167 

Obras Urbaniz.&Equip. Coletivos 324 

Parques infantis 4 

Prestação_serv._ext._CMM 30 

Prestação_serv._ext._DCMO 22 

Total Geral 782   

 

 

77..22..55  --  MMááqquuiinnaass  ee  vviiaattuurraass  

  

A gestão do parque de máquinas e viaturas está inserida nas atribuições da Divisão de Edifícios e 
Equipamentos em termos de Organograma.  

O custo com máquinas e equipamentos afetos à DEE representou 19.4% do total dos encargos da 
Câmara. 

No ano de 2014 foi implementada a gestão de frota recorrendo á aplicação MAQ da Medidata. 
Ressalta nos quadros abaixo, o facto de passarem a ser apurados custos de amortização. Tal facto 
deve ter tomado em conta, porque distorce a comparação dos custos apurados com os anos 
anteriores que não incluíam a amortização.   

Apresenta-se de seguida um conjunto de quadros comparativos relativos á gestão da frota 
municipal: 

 

 

CCuussttooss  ddee  ffrroottaa  ppoorr  uunniiddaaddee  oorrggâânniiccaa//sseerrvviiççoo  eemm  22001144  

Unidade 
orgânica/serviço (**) 

Amortizações(*) Combustíveis Manutenções Seguros Totais % 

CMM 970,67 € 6.429,81 € 2.357,65 € 661,85 € 10.419,98 € 3,16% 

DAFM 0,00 € 478,02 € 499,20 € 110,67 € 1.087,89 € 0,33% 



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 158 de 279 

 

DCMO 22.476,82 € 47.465,20 € 17.665,18 € 5.439,83 € 93.047,03 € 28,25% 

DEASC 7.755,89 € 17.431,82 € 5.411,51 € 1.527,51 € 32.126,73 € 9,75% 

DEE 20.214,91 € 29.475,95 € 11.348,08 € 2.907,35 € 63.946,29 € 19,42% 

DUOT 20.843,94 € 24.516,25 € 6.372,35 € 1.865,85 € 53.598,39 € 16,27% 

EPE-Proteção Civil 6.985,85 € 16.111,95 € 5.856,98 € 3.145,83 € 32.100,61 € 9,75% 

Transp_Urb. 23.608,54 € 14.039,96 € 4.267,87 € 1.118,73 € 43.035,10 € 13,07% 

Totais 102.856,62 € 155.948,96 € 53.778,82 € 16.777,62 € 329.362,02 € 100,00% 
(*) As amortizações apenas foram consideradas no ano de 2014 o que destorce a comparação em 102,856,62€ em relação aos anos anteriores 

(**) Tendo em conta a reorganização da CMM 

 

EEvvoolluuççããoo  ddooss  ccuussttooss  ddee  ffrroottaa  mmuunniicciippaall  

Unidade 
orgânica/serviço (**) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 21 717,01€ 19 248,37€ 16 350,97€ 13 109,54€ 17 047,52€ 6 191,52€ 10 419,98€ 

DAFM 4 826,79€ 3 808,30€ 3 528,82€ 2 389,96€ 2 382,57€ 4 027,74€ 1 087,89€ 

DCMO 90 513,12€ 102 892,15€ 89 682,00€ 113 778,01€ 153 243,51€ 109 970,41€ 93 047,03€ 

DEASC 23 753,58€ 21 074,02€ 23 775,93€ 41 981,08€ 31 766,91€ 30 267,63€ 32 126,73€ 

DEE             63 946,29€ 

DUOT 104 570,57€ 82 766,81€ 84 645,64€ 75 139,04€ 61 035,22€ 45 692,63€ 53 598,39€ 

EPE-Prot. Civil       29 576,42€ 23 511,60€ 11 453,62€ 32 100,61€ 

T. Urb. 44 775,76€ 44 187,75€ 48 818,85€ 46 559,28€ 45 038,59€ 21 895,63€ 43 035,10€ 

Outros 36 165,69€ 42 295,40€ 39 107,39€ 7 650,44€ 7 791,47€ 12 072,71€   

TOTAL 
326 

322,51€ 
316 

272,82€ 
305 

909,60€ 
330 

183,77€ 
341 

817,39€ 241 571,89€ 329 362,02€ 
(**) Tendo em conta a reorganização da CMM 
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TTiippoollooggiiaa  ddaa  ffrroottaa//iiddaaddee  mmééddiiaa  

Categoria veículo Tipo veículo Idade média 

Mercadorias 13,16 

Misto 11,92 Ligeiro 

Passageiros 15,39 

Mercadorias 19,47 

Passageiros 18,76 Pesado 

Veículo_Esp 18,01 

Total Geral  14,89 
 

O quadro acima ilustra bem, o estado envelhecido da frota municipal podendo daqui depreender-
se uma relação entre o aumento dos custos de frota e o seu envelhecimento. 

 

  
77..22..66  --  RRaacciioonnaalliizzaaççããoo  ee  EEffiicciiêênncciiaa  EEnneerrggééttiiccaa  --  22001144    
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A preocupação com a racionalização e eficiência energética é constante e está sempre presente 

como uma das orientações nas decisões técnicas onde esta divisão intervém, desde as grandes 

intervenções em edifícios e equipamentos coletivos às pequenas obras de beneficiação realizadas 

por administração direta. 

A DEE interveio no projeto de beneficiação do complexo cultural, no estudo dos envidraçados ao 

nível do fator solar e da condutibilidade térmica para evitar o sobreaquecimento do edifício e ainda 

na definição das espessuras do isolamento das paredes exteriores (sistema ETICS), isolamento e 

impermeabilização das coberturas planas e inclinadas. 

No ano de 2014, foi dado o particular interesse à iluminação artificial do interior dos edifícios 

públicos. Foi reduzido para metade a potência da iluminação instalada no edifício da ECOTECA, 

com recurso à substituição de luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes e de halogéneo, 

por luminárias equivalentes LED. 

Irá fomentar-se com sustentação em informação interna, que obteve despacho superior favorável, 

aplicação de lâmpadas e luminárias a adquirir/substituir, de tecnologia LED, uma vez que a 

iluminação tem um peso na totalidade do consumo de energia elétrica do sector dos serviços na 

ordem dos 20%. 

Houve participação na candidatura do PPEC 2013-2014, às medidas 3 e 4 de Eficiência Energética 

promovidas pela EDP, a qual visa a substituição de Lâmpadas de Semáforos para tecnologia LED, 

sendo a entidade benificiária o Município de Mirandela. 

Foi planeada a instalação de armaduras LED para iluminação pública na Rua e Avenida das 

Amoreiras, no âmbito de uma campanha promocional cujos beneficiários eram as Câmaras 

Municipais. Com esta implementação prevêem-se poupanças energéticas na ordem dos 68%, com 

retorno do investimento de 5.000,00€ em 3 anos e 10 meses, em consonância com os seguintes 

elementos: 

• 20 Luminárias abrangidas;  

• Substituição de luminárias com consumo180W por luminárias LED de 57W;  

• Redução anual no consumo energético: 9.697 KWH (68%);  

• Redução de encargos anuais em energia: 1.563,12 €;  
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• Redução anual de emissões de CO2: 4.170 toneladas. 

Foram parametrizados 37 reguladores de fluxo luminoso implementados nesta cidade no âmbito do 

processo: NORTE-01-0765-FEDER-000018, através da plataforma eletrónica de controlo e gestão 

designada por “Kisense”. Com base na plataforma e nos dados adquiridos, desde meados do mês de 

maio de 2014, o Município de Mirandela poupou 25.550,00€ na iluminação pública, conforme se 

pode constatar no gráfico infra: 

 

Em que: 

• 795.394kWh – Total consumido no ano de 2014, desde que existe registo (a partir de 

meados de maio); 

• 115.026,67€ - Valor pago ao comercializador de energia elétrica; 

• 167.053kWh – Energia poupada pelo Município em iluminação pública; 

• 25.547,69€ - Valor poupado com a instalação dos 37 reguladores de fluxo luminoso; 

• 18,17% - Percentagem média das poupanças. 

Prevê-se a continuidade das medidas de racionalização e eficiência energética durante o corrente 

ano de 2015, com os seguintes planos: 

- Desligar 400 luminárias nas aldeias do concelho, com base no cadastro da iluminação pública a 

ser fornecido pela EDP, Distribuição; 

- Conversão para LED: 

• Iluminação da fonte luminosa do Paço dos Távoras (poupança prevista: 73%); 

• Repuxo do rio Tua (poupança prevista: 97,6%); 

• Das luminárias equipadas com lâmpadas de vapor de sódio, na vila de Torre de Dona Chama 

– em fase de negociação com a EDP, Distribuição. 
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- Implementação de uma solução de correção do fator de potência através do fornecimento e 

instalação de baterias de condensadores, tendo como objetivo a redução de consumo de energia 

reativa, e dessa forma a redução do global da fatura de energia elétrica. 

 
 

77..22..77  --  ÁÁrreeaa  ffuunncciioonnaall  ddee  rreeccuurrssooss  ffííssiiccooss  ((AAFFRRFF))  

Em termos de recursos humanos estiveram adstritos à 

Área Funcional de Recursos Físicos, designadamente 

abreviada pela sigla AFRF, três Técnicos Superiores e três 

Assistentes Técnicos. No Setor de Armazém, exerceram 

funções dois Assistentes Operacionais. 

A AFRF 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 AFRF, 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 
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com 30 dias de antecedência, relativamente à data final do período de vigência da apólice, 

providenciando propostas de reformulação. 

Assegurou-se a adequada cabimentação de todas as aquisições de bens e serviços pelas corretas 

classificações (económica, P.P.I. e C.P.V.), procedendo ao permanente e correto arquivo da 

documentação que lhe deu origem. 

No âmbito do processo de Certificação do Sistema de Gestão da Câmara Municipal foi 

desenvolvida a avaliação do desempenho dos fornecedores. 

Efectuou-se a conferência e registo de toda a faturação, procedendo ao posterior envio para 

confirmação com os respectivos 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: 

 Anos / Quantidade (n.º) ou Valor 

Descrição do serviço efetuado 2012 2013 2014 

Ajustes Diretos – Regime Normal 16 21 38 

Concursos Públicos 4 4 6 

Redução de contratos a escrito 29 31 42 

Requisições externas de despesa 1600 1301 507 

Requisições externas contabilísticas 121 71 1136 

Requisições internas recebidas e fornecidas pelo armazém 1048 835 1400 

Contagem física e carregamento de ficheiro informático do stock 2238 2322 3194 

Valor global dos bens existentes no stock do armazém 295.979,61 € 199.250,51 € 225.314,76 € 

Guias de entrega fornecidas 360 328 182 

Reformulação de apólices de seguros 108 95 125 
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Mapa de acompanhamento de Empreitadas a 

31/12/2014

Localidade Designação da Empreitada Firma Adjudicatária Valor Base
Prazo

de
Execução

Data
de

Adjudicação

Valor
da

Adjudicação

Data
da

Consignação

Trabalhos
Por Realizar

(%)
AVANTOS

EM560 e EM561
Beneficiação da E.M. 560, da E.N.
15 aos Avantos e da E.M. 561, dos
Avantos a Alvites

Construtora Mirandesa, L.dª 1.090.312,50 €   18 meses 27-08-2008 960.954,75 €      29-12-2008 20,87%

AVIDAGOS
Pavimentação E.M. Pavimentação da Estrada Municipal

de Ligação entre a E.N. 15 e a E.N.
314, passando por Avidagos

Socorpena, L.dª 1.575.387,51 €   24 meses 13-08-2008 1.190.127,16 €   16-02-2009 4,60%

AVIDAGOS
Rede Águas Residuais

Rede de Drenagem de Águas
Residuais nos Avidagos e em
Pereira

Construela, L.dª 38.500,00 €        90 dias 25-06-2009 38.439,87 €        28-07-2009 0,00%

BARCEL
Caminho Rural

Beneficiação do Caminho Rural
entre Carvalhal e Barcel

Higino Pinheiro & Irmão, L.dª 380.481,90 €      12 meses 28-11-2007 321.979,50 €      06-02-2008 0,00%

CACHÃO
Redes

Rede de Drenagem de Águas
Residuais e Abastecimento de Água
de Vila Nordeste - Cachão

Consórcio: Maquisusi / CPC 936.230,00 €      18 meses 10-09-2008 832.617,50 €      28-11-2008 8,46%

EIXES
Redes

Rede de Drenagem de Águas
Residuais, Abastecimento de Água
e ETAR de Plantas em Eixes

Gaspar Rodrigues, L.dª 132.000,00 €      120 dias 23-09-2009 131.998,80 €      11-11-2009 30,23%

MIRANDEA
Campo de Futebol na 

Reginorde - 1,º Fase

Campo de Futebol - Reginorde,
caracterizada pela componente de
construção civil de preparação de
base

Multinordeste, L.da 320.000,00 €      90 Dias 18-09-2014 269.990,00 € 12-11-2014 85,82%

MIRANDEA
Campo de Futebol na 
Reginorde - Relvado

Campo de Futebol - Reginorde -
Relvado

Multinordeste, L.da 152.000,00 €      30 Dias 01-09-2014 114,978,45€ Não Iniciada

MIRANDELA
Av. Amoreiras e Bombeiros V.

Recuperação e Qualificação
Urbanística da Rua e Avenida das
Amoreiras e Avenida dos Bombeiros
Voluntários

Norcep, L.dª 760.000,00 €      6 meses 16-07-2012 619.602,02 €      17-04-2013 0,00%

PISCINA COBERTA Piscina Coberta - Substituição do
Pavimento de Madeira

Sincof, L.da 13.000,00 €        20 Dias 07-08-2014 12.770,78 €        11-08-2014 0,00%

ECOTECA Requalificação das Margens da
Ribeira de Carvalhais - Ecoteca

Anteros Empreitadas, S.A. 1.160.900,00 €   12 meses 09-04-2008 999.994,48 €      28-07-2008 62,26%

IGREJA MATRIZ Igreja Matriz - Beneficiação do
Terraço Envolvente

Sincof, S.A. 9.700,00 €          60 Dias 26-01-2010 9.414,29 €          08-03-2010 Não Iniciada

Mirandela
ESCAT

Escola Superior de Comunicação,
Administração e Turismo de
Mirandela

Consórcio:Cari/DST/DSE 5.100.000,00 €   24 meses 16-07-2012 4.369.803,06 €   02-04-2013 45,01%

MIRANDELA
Complexo Cultural

Dinamização e Modernização do
Complexo Cultural - 1.ª Fase

Norasil 998.000,00 €      24 meses 14-07-2014 605.834,96 €      08-08-2014 84,47%

Museu da Oliveira e do Ezeite Museu da Oliveira e do Azeite -
Ajuste Direto

Anteros, S.A. 23.000,00 €        30 Dias 22-12-2014 22.142,00 €        100,00%

MIRANDELA
Museu do Azeite

Museu da Oliveira e do Azeite Anteros Empreitadas, S.A. 670.000,00 €      9 meses 21-04-2008 588.637,53 €      02-06-2008 2,94%

MIRANDELA
Snak-Bar - Espelho de Água Snak-Bar Esplanada do Parque do

Império - Beneficiação da Cobertura
Sincof, S.A. 8.500,00 €          30 Dias 25-06-2014 7.972,44 €          21-08-2014

MIRANDEA Armazém de Produtos
Fitofarmacêuticos

Sincof, S.A. 5.500,00 €          30 Dias 29-09-2014 5.460,38 €          04-11-2014

MIRANDEA Tua Mirandela - Regeneração
Urbana - A3 - Melhoria da
Acessibilidade e Mobilidade Urbana -
Criação da Zona 30

CAPSFIL, S.A. 56.000,00 €        90 Dias 16-12-2014 52.204,87 €        100,00%

MIRANDEA Residência de Estudantes -
Beneficiação da Cozinha

9.400,00 €          15 Dias 100,00%

TORRE DE D. CHAMA
GNR Reabilitação e Adaptação do

Edifício da Casa do Povo a Posto da
GNR de Torre de D. Chama

Habinordeste 496.100,00 €      365 dias 10-04-2014 377.921,82 €      

VILAR D'OURO
Redes

Rede de Abastecimento de Água e
de Drenagem de Águas Residuais
de Vilar D'Ouro

Geogranitos, L.dª 149.697,64 €      6 meses 31-03-2005 141.255,12 €      24-05-2005 38,33%

RAMAIS DE ÁGUA NO 
CONCELHO Execução Contínua de Ramais de

Água e Saneamento no Concelho
de Mirandela para o ano 2014

Sincof, S.A. 50.000,00 €        8 meses 09-07-2014 49.924,76 €        22-08-2014 64,10%

ACESSO AO NÓ OESTE DA 
A4

Acesso ao Nó Oeste da A4 -
Equipamento de Sinalização e
Segurança

FL Gaspar 92.172,00 €        60 Dias 08-09-2014 77.123,27 € 30-10-2014 Não Iniciada

 

 

77..22..88  --  IInnffoorrmmááttiiccaa  

O núcleo 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 que abrange os seguintes equipamentos: 
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Tipologia Quantidades 
Servidores 18 

Máquinas Desktop 169 

Switchs 24 
WebCam IP 4 

Portáteis 12 

Projetores 4 
Impressoras/Plotter 22 

Relógios Registo Biométrico 8 

Ap's 3 

Total 264 
 

Foram colocadas 6 máquinas desktop novas aos nossos utilizadores e recondicionadas 13. 

• Ligação de fibra optica ao parque de campismo e centro cívico, respetivas instalações e 

configurações de programas 

• Implementação de software de gestão do parque de campismo e colocação de três 

computadores 

• Apoio aos estabelecimentos de ensino: 

� Manutenção da rede informática na Escola de Carvalhais; 

� 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 na Assembleia Municipal, outros eventos realizados no Auditório 

Municipal; 

• Assistências aos computadores dos utilizadores de acordo com o gráfico: 

 

Classificação das intervenções 2013 2014 

Aplicações Medidata 85 232 

Escolas 67 82 

Hardware 171 193 

Portais  321 

Software 315 369 

Diversas  17 

Total 638 1214 
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• Manutenção de servidores: 

� IPBrick Web (Gere todos portais do município) 

� IPBrick Comunicações (Gere todas as comunicações do município para a internet) 

� IPBrick Dados Principal (Gere as contas dos utilizadores e as suas caixas de correio) 

� IPBrick Dados Secundária (Gere as contas dos utilizadores e as suas caixas de 

correio) 

� IPBrick Backup (Backup dos dados utilizadores) 

� Multimédia do Posto de Turismo (Gere os conteúdos turísticos visualizados no LCD 

do posto de turismo) 

� MediRemote (Acesso às aplicações medidata) 

� Intranet (Gere o portal de intranet do município) 

� Biblioteca (Gere o catálogo documental) 

� PrintServer (Gere as impressões dos utilizadores) 

� Millenium - Relógios de Ponto (Gere os diversos relógios de ponto) 

� Wsautarquias (Gere o atendimento autárquico on-line e formulários) 

� UNIX (Token) 

� SIG (Sistemas de Informação Geográfica) 

� Sistmir (Património Cultural) 

� Medidata (Gere as aplicações medidata) 

� Backups Medidata (Backup das aplicações medidata) 

� Regulador de Fluxo (Gere os 37 pontos de iluminação publica da cidade) 

• Manutenção da rede de fibra ótica do Muppie, Aprovisionamento, Oficinas, Reginorde, 

Piscina Coberta, Residência de Estudantes, Posto de Turismo, Parques e Jardins (Bairro do 

Fomento) 
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• Manutenção da rede gratuita WI-FI “mdlonline” (implementada na cidade com 2 pontos de 

acesso sendo feita regularmente mas com maior incidência em Maio e Outubro); 

• Apoio informático à equipa da Qualidade; 

• Manutenção da rede Wireless do Auditório Municipal, Átrio do Auditório e Salão Nobre. 

• Instalação de novos equipamentos e respetivos móveis no infantário de Carvalhais, Torre 

Dona Chama, Romeu, Abreiro, Avidagos, Mirandela e também na sala infantil da Biblioteca 

Municipal 

• Levantamento das características do parque informático das escolas primárias e infantários 

• Análise e elaboração do projeto da rede estruturada dos serviços técnicos 

• Estudo, projeto e avaliação de comunicações (voz) para o município de Mirandela 

• Estudo para a implementação dos espaços Mini Gam nos Avidagos e Torre Dona Chama 

• Instalação e configuração dos Servidores em Máquinas Virtuais 

• Configuração do acesso à Internet via Refer Telecom 

• Configuração e sincronização de dados entre os servidores e as novas Máquinas Virtuais 

criadas 

• Migração e reposição das configurações dos servidores Principal e Secundário sobre a 

versão 6.0 nas Máquinas Virtuais 

• Atualização do servidor de comunicações e segurança para v6.0  

• Manutenção do portal oficial do Município de Mirandela (www.cm-mirandela.pt): 

703 atualizações/novos posts ano; 

 

• Manutenção do portal oficial do Ecoguia (http://ecoguia.cm-mirandela.pt): 

11 atualizações /novos posts ano; 
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• Manutenção do portal oficial do Desporto (http://desporto.cm-mirandela.pt): 

419 atualizações /novos posts ano; 

 

 

• Manutenção da rede social Facebook (http://www.facebook.com/municipiomirandela): 

927 atualizações /novos posts ano; 

 

• Manutenção da rede social Twitter (https://twitter.com/mirandela): 

56 atualizações /novos posts ano; 
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88  ––  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  AASSSSUUNNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS  EE  CCUULLTTUURRAAIISS    

A Divisão de Educação e Assuntos Sociais e Culturais (DEASC) em conformidade com o despacho 

de 4/12/2013, referente à conformação da estrutura interna das unidades orgânicas tem na sua 

dependência a Biblioteca, Museu, Turismo, Desporto, Ação Social, Educação, Residência para 

Estudantes e uma Subunidade Orgânica Administrativa. 

Deduz-se do trabalho executado nesta unidade orgânica, que se descreve neste documento, sempre 

que possível quantificado e com análises comparativas plurianuais em quadros ou gráficos, que os 

objectivos definidos para o desempenho foram, na sua maioria, largamente superados e com 

qualidade reconhecida nas fichas de opinião recolhidas.  

Superaram-se as metas apresentadas no Plano Anual de Atividades para a cultura, desporto e 

turismo, definido para 2014, inicialmente estavam previstos 569 eventos/atividades e realizaram-se 

588 (incluídos 55 extra plano e deduzidos 36 cancelamentos). 

Decorreram com êxito e sem falhas graves os eventos promovidos pelo município de Mirandela e 

com o seu apoio por mérito e responsabilidade de toda a equipa de colaboradores que constitui esta 

Divisão, num total de 58 trabalhadores. A distribuição dos recursos humanos por setores é a 

seguinte: 

- Subunidade Orgânica Administrativa 
 1- Coordenador Técnico 
 1- Assistente Técnica 
 6 – Assistentes Operacionais 

- Biblioteca  
 1 – Técnica Superior 
 5 – Assistentes Técnicas 
 5 – Assistentes Operacionais 

- Museu 
  1 – Técnica Superior 
  1- Assistente Técnico 

- Turismo 
 1 – Técnica Superior 
 1 – Assistente Técnica 

- Desporto 
 5 – Técnicos Superiores 
 7 – Assistentes Operacionais 

- Ação Social 
 2 – Técnicas Superiores 
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- Educação e Transportes Escolares 
 1  – Técnica Superior 

8 – Assistentes Operacionais 
6 – Assistentes Técnicos 
3- Técnicos Superiores (Docentes) 
 

- Residência para Estudantes 
 3 – Assistentes Operacionais 

Durante o ano foram ainda acolhidos e acompanhados 21 estagiários distribuídos por vários setores. 

O presente relatório traduz as atividades desenvolvidas nos vários setores da DEASC. 

88..11  ––  BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall  

  

A Biblioteca Municipal Sarmento Pimentel, ao longo do ano de 2014, seguiu dois objetivos 

primordiais:  

� Dar continuidades às atividades permanentes do ano anterior, uma vez que a procura por 

parte dos utilizadores assim o justificou; 

� Seguir as metas ou orientações estabelecidas no âmbito do processo de certificação de 

qualidade. 

Além destes dois objetivos centrou-se também, nas atividades de rotina decorrentes de uma 

biblioteca municipal desta tipologia. 

Os recursos humanos inerentes ao serviço da biblioteca são: 

- 5 Técnicas Profissionais (todas elas com o curso profissional de BAD); 
- 1 Técnica Superior (especialização em Ciências Documentais).  
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88..11..11  ––  AAttiivviiddaaddeess  ddaa  BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall,,  iinnsseerriiddaass  nnoo  PPllaannoo  AAnnuuaall  ddee  AAttiivviiddaaddeess  

AATTIIVVIIDDAADDEESS  SSEEMMAANNAAIISS  
AATTIIVVIIDDAADDEESS  MMEENNSSAAIISS**  //  

//  AATTIIVVIIDDAADDEESS  QQUUIINNZZEENNAAIISS****  
AATTIIVVIIDDAADDEESS  AANNUUAAIISS  

��  IInntteerrnneett  SSéénniioorr  

��  AAgguullhhaass  eemm  MMoovviimmeennttoo  

��  HHoorraa  ddoo  CCoonnttoo  

��  CCaannttiinnhhoo  ddaa  PPooeessiiaa  

��  RReevviissiittaarr  PPeessssooaa****  

��  EExxppoossiiççõõeess  TTeemmááttiiccaass  nnoo  ÁÁttrriioo  ddaa  

bbiibblliiootteeccaa**  

��  IIttiinneerrâânncciiaass  ddee  CCoonnttooss  ((LLíínngguuaa  

IInngglleessaa  ee  EEssppaannhhoollaa))  ****  

��  DDiiaa  MMuunnddiiaall  ddoo  LLiivvrroo  

��  DDiiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddoo  LLiivvrroo  

IInnffaannttiill  

��  FFlluuvviiootteeccaa  

��  FFeeiirraa  ddoo  LLiivvrroo  

 

       

 

 

     

88..11..22..  ––  OOuuttrraass  AAttiivviiddaaddeess  

Estas atividades foram acrescentadas ao Plano Anual de 2014, devido a dois fatores fundamentais: 
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� Identificação de necessidades em determinadas áreas do conhecimento nos 

utilizadores/munícipes; 

� Por iniciativa exterior (autores ou atores culturais) sempre que estas, resultassem numa mais 

valia para a instituição. 

� Apresentação de Livros 

� Ateliers Diversos 
OOUUTTRRAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  

((aaccrreesscceennttaaddaass  ppoosstteerriioorrmmeennttee  aaoo  PPllaannoo)) 

� Workshops 

 

                                       

                

88..11..33..  ––  RReessuullttaaddooss  AAnnuuaaiiss  ––  BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall  

Legenda 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4.º Trimestre 
Utilizadores Inscritos  
(pela 1.ª vez) 

85 47 21 78 

Empréstimos 1904 1368 694 1033 

N.º de Utentes da Internet 1057 896 738 765 

N.º de Visitantes 17302 16631 9135 13870 

Ações Programadas 72 93 6 48 

Ações Desenvolvidas 86 97 8 55 

N.º de Participantes 912 1721 425 1132 
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88..11..44..  ––  EEmmpprrééssttiimmooss  ppoorr  TTiippoo  ddee  LLeeiittoorr  

Empréstimos por Tipo de Leitor
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O gráfico acima ilustra a tipologia dos leitores que mais documentos requisitaram em 2014, 

destacando-se os jovens/adultos que recorreram ao fundo Geral (documentos situados nas salas de 

leitura para adultos) em estantes de livre acesso. 

88..11..55..  ––  SSeerrvviiççoo  ddaa  BBiibblliiootteeccaa  IIttiinneerraannttee  

A Biblioteca Itinerante, originariamente da Gulbenkian, foi integrada na Biblioteca Municipal de 

Mirandela em 1996, devido à necessidade e missão de estender os seus serviços, às comunidades 

mais afastadas geograficamente. Além de Mirandela, outras duas bibliotecas públicas no país 

seguiram este exemplo como foi o caso de Guimarães e Arco de Valdevez. 

Este serviço tem-se revelado ao longo do tempo de uma importância fundamental, no entanto a 

“velha” carrinha tem tido algumas avarias mecânicas e a periodicidade diária tem sido interrompida 

devido às reparações mecânicas a que tem sido submetida (acentuadas em 2014). No entanto, 

apesar desta particularidade, o serviço contínua com uma atividade muito interessante de 

empréstimos e utilizadores como iremos constatar no gráfico que se segue. O número de leitores, 

descritos no gráfico, frequentou nos referidos anos a biblioteca itinerante. 
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Biblioteca Itinerante
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88..22  ––  MMuusseeuu  MMuunniicciippaall  AArrmmiinnddoo  TTeeiixxeeiirraa  LLooppeess  

Ao setor do Museu estão afetos, em termos de recursos humanos, 1 Técnico Superior e 1 Assistente 

Técnico. 

Os espaços do Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes serviram de palco a várias ações 

desenvolvidas pelos técnicos do Museu, mas também a várias solicitações externas. 

Os dados agora apresentados reportam-se ao espaço do Museu mas incluem também o espaço do 

átrio do Auditório Municipal (visitantes, exposições, divulgação de eventos ou outros). 

O gráfico abaixo revela os dados do número de visitas e de participante em atividades diversas, as 

quais incluem apresentação de livros, recitais, conferências, formação e outras: 

N.º de Visitantes e Participantes em Atividades - 2014
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Para alem do público alvo, este ‘workshop’ suscitou interesse por parte de outros grupos como a 

APPACDM e os jardins de infância, aos quais o museu deu resposta positiva. As fotos abaixo 

refletem essa participação. 
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• Exposição : Pintura de Etelvina Teixeira 

• Fado : Marcelino Vasques - Voz 

� Elói Dias – Viola | Prof. Francisco Martins – Guitarra 

• Danças de Salão : Liga dos Combatentes (Núcleo de Mirandela) 

Para além das atividades previstas algumas mulheres recitaram poesia dando o seu cunho pessoal a 

estas comemorações. 
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Abertura da exposição Colectiva “ Diferentes Olhares, Diferentes Perspectivas…” 
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Para além do 1.º ciclo e jardins de infância a atividade estendeu-se também ao ATL nas férias. 

   

 

Abertura da exposição “ GAUDETE IN DOMINO ALELUIA” 
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Marcador de livro 

Dia da Cultura Lusófona 
Esta atividade foi organizada pelo Museu Municipal | Biblioteca 
Municipal em parceria com a CLDS + Mirandela, o objetivo foi 
comemorar o “Dia da Cultura Lusófona” tendo como público alvo, 
crianças dos 6 aos 12 anos, estas crianças vieram dos Salesianos e 
CAT. 
A atividade teve início às 18:00 terminando por volta das 19:15. 
Museu 
- Visita guiada ao museu; 
- Atividade de artes plásticas; 
- Distribuição de marcador de livro com mensagem: 
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Desdobrável da Exposição: 
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Atividades para crianças: 

  

Visita de idosos à exposição “Percursos” 
No dia 27 de maio, os idosos da Santa Casa de Misericórdia de Mirandela vieram ao Museu 
Municipal ver a exposição “Percursos” e participar numa atividade de artes plásticas. 
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Desdobrável da exposição de pintura “Douro Vivo”: 

 

Baile de São João 

No dia 23 de junho, decorreu no Museu Armindo Teixeira Lopes um baile de São João para idosos 

institucionalizados, em parceria com a Ação Social, CLDS+Mirandela e a Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela. 
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Abertura da Exposição Fotográfica “Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica”. 
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88..33..  AAppooiioo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ee  LLooggííssttiiccoo  aa  AAttiivviiddaaddeess//EEvveennttooss  ee  CCiinneemmaa..  

À semelhança dos anos anteriores desenvolveram-se e apoiaram-se diversas iniciativas, de índole 

cultural, lúdica, turística e desportiva, 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 2014 é elucidativo do trabalho desenvolvido por 

toda a equipa da DEASC - AANNEEXXOO  55  ––  PPllaannoo  AAnnuuaall  ddee  AAttiivviiddaaddeess  

 

88..33..11  ––  EEvveennttooss//AAttiivviiddaaddeess  eexxeeccuuttaaddaass  
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Atividades e Eventos 2014 - (por Trimestre)
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88..33..22  ––  CCiinneemmaa  
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Apresentam-se os dados referentes à projeção de filmes, destacando-se o défice das despesas com o 

aluguer de filmes relativamente à receita de bilheteira. De realçar também o facto de ter havido, a 

partir do mês de maio, a realização de uma segunda sessão, cuja adesão não foi significativa. 

Entretanto, iniciaram-se as obras de conservação do Centro Cultural o que originou a não exibição 

de filmes até à conclusão dos trabalhos. 

CINEMA - Filmes e Sessões
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CINEMA - Bilheteira, Despesa e Receita (2014)
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Cinema - Mapa Comparativo (últimos 3 anos)
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Acresce dizer que estão em curso procedimentos concursais visando a aquisição de um projetor 

digital que incluiu diversos itens de apoio com relevância para uma nova tela de maiores 

dimensões, e um novo sistema de som ‘dolby surround’, por forma a tirar partido das melhoradas 

capacidades de projeção ‘2K’ de alta definição, que serão implementadas e que decerto se refletirão 

numa elevada qualidade de visionamento. 

 

88..33..33  ––  GGeessttããoo  ddee  AAuuddiittóórriiooss  ee  AAuuttooccaarrrrooss  MMuunniicciippaaiiss  

88..33..33..11  --  OOccuuppaaççããoo  ddooss  aauuddiittóórriiooss  

Os dados seguintes, apresentados em gráficos, concernentes à 

utilização dos auditórios grande e pequeno, são bem 

ilustrativos da utilidade deste espaço cultural por parte das 

mais diversas entidades: 
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Utilização dos Auditórios por Setores
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(os dados apresentados dizem respeito aos últimos 3 trimestres do ano de 2014) 

A esta utilização houve o cuidado de imputar custos, os quais, muitas vezes passam despercebidos 

mas que não deixam de se traduzir em gastos reais para a autarquia. 

Utilização dos Auditórios - Custos e Receitas (2014)

240,00 €
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Apresenta-se uma listagem de algumas das entidades que, além da autarquia, utilizaram os 

auditórios: 

Academia de Música da Esproarte 
Academia de Música Jovem 
ACISTE 
Açoreana Seguros 
Agrupamento de Escolas de Mirandela 
APPACDM de Mirandela 
Assembleia de Deus de Mirandela 
Assembleia Municipal de Mirandela 
Associação de Estudantes da Escola Secundária de Mirandela 
Associação de Municipios da Terra Quente Transmontana 
Banda Filarmónica de S. Mamede de Ribatua 
Beevery Creative 
CCDRN – Comissão de Coordenação da Região Norte 
Centro de Saúde I 
CLDS+ 
Clube de Monteiros do Norte 
Colégio Nossa Senhora do Amparo 
Confraria Nossa Senhora do Amparo 
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CONSULTUA 
Cooperativa dos Produtores de Mel 
CPCJ 
Cruz Vermelha Portuguesa 
DESTEQUE 
EB1 n.º 4 de Mirandela 
ESACT de Mirandela 
Escola de Ballet 
Escola Secundária de Mirandela 
ESPROARTE de Mirandela 
Ginásio Clube Mirandelense 
Grupo de Teatro Portuga e Por Nada 
Jardim de Infância “Arco Íris” 
Jardim de Infância “O Miminho” 
Junta de Freguesia de Mirandela 
Juventude Social Democrata 
Liga dos Combatentes 
Ministério da Justiça 
Moto Clube de Mirandela 
NERBA 
Ordem dos Advogados  
Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
OTL, Prioridade Definida 
Prémio Agricultura 
Projeto Júnior 
Rancho Folclórico de S. Tiago 
Resíduos do Nordeste 
Sport Clube de Mirandela 

88..33..33..22  ––  UUttiilliizzaaççããoo  ddee  AAuuttooccaarrrrooss  

As viaturas afetas à DEASC continuaram a ser solicitadas com grande 

frequência, havendo algumas vezes sobreposição de pedidos. Os 

elementos apresentados a seguir traduzem os pedidos efetuados para 

utilização das viaturas, o tipo de autocarros utilizados, os setores de 

origem predominantes e os custos associados: 
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Utilização de Autocarros - Pedidos
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Utilização de Autocarros por Tipo
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Utilização de Autocarros - Pedidos por Setores
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Utilização de Autocarros - Custos Associados
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Apresenta-se uma lista das entidades que, além da autarquia, utilizaram os autocarros: 

ADAB - Associação Distrital dos Agricultores de Bragança 
Aero Clube de Mirandela 
Agrupamento de Escolas de Mirandela 
AMAO - Associação Mirandelense de Artes Orientais 
ANCRAS 
APPACDM de Mirandela 
Associação Cultural, Recreativa  e Desportiva de Valbom dos Figos 
Associação Comercial e Industrial de Mirandela 
Associação de Basquetebol de Bragança 
Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses 
Associação de Ténis de Mesa de Bragança 
Associação de Xadrez de Bragança 
Associação Desenvolvimento São Pedro Vale do Conde 
Associação Desportiva, Cultural e Social de Carvalhais 
Associação Desportiva, Cultural e Social Terras de Ledra 
Associação Mirandelense de Artes Orientais 
Associação Torriense de Lutas e Desportos Radicais 
Casa da Cultura e Recreio do Cachão 
Casa do Futebol Clube do Porto de Mirandela 
Centro de Gestão Vale do Tua 
Centro de Saúde I 
Centro Social Paroquial de S. Miguel 
Clube Amador de Mirandela 
Clube de Caça e Pesca de Mirandela 
Clube de Ciclismo de Mirandela 
Clube de Ciclismo de Torre de Dona Chama 
Clube de Ténis de Mesa de Mirandela 
Clube do Desporto Escolar ESM 
Colégio N.ª  S.ª do Amparo 
Comissão de Festas da Freixedinha 
Cooperativa de Mel da Terra Quente 
Cruz Vermelha Portuguesa 
Delfim José Machado 
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EB1 N.º 2  de Mirandela 
EB1 de Carvalhais 
EB1 de Frechas 
EB1 N.º 4 de Mirandela 
EB1/JI de Abreiro 
Escola de Hotelaria de Carvalhais 
Escola Profissional de Carvalhais 
Escola Secundária de Mirandela 
ESPROARTE de Mirandela 
Federação Portuguesa de Pankration 
Futsal Clube de Mirandela 
Ginásio Clube Mirandelense 
Grupo de Antigos Ferroviários da C.P. 
Grupo Desportivo de Torre de Dona Chama 
Grupo Desportivo do Cachão 
In Vinus Tuna 
Jardim de Infância 'Arco Íris' 
Jardim de Infância de Carvalhais 
Jardim de Infância de Mirandela 
Jardim de Infância 'Nuclisol' 
Jardim de Infância 'O Miminho' 
Junta de Freguesia de Cedâes 
Junta de Freguesia de Mascarenhas 
Junta de Freguesia de Mirandela 
Junta de Freguesia de S. Pedro Velho 
Junta de Freguesia de Torre de D. Chama 
Liga dos Combatentes 
Moto Clube de Mirandela 
Núcleo Sportinguista de Mirandela 
OTL Atelier Pedagógico 
OTL Caderno Diário Mirandelense 
OTL Fun City 
OTL Prioridade Defenida 
OTL Verão Terra Quente 
Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação 
Paróquia de S. João Bosco 
Rancho Folclórico de Golfeiras 
Rancho Folclórico de S. Tiago 
Reformados da PTC/CTT - Zona Trás-os-Montes 
Sacola de Letras 
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela 
Sport Clube de Mirandela 

  

TTrraannssppoorrttee  ddee  SSeenniioorreess  ppaarraa  aa  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall  ddee  MMiirraannddeellaa  
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O município de Mirandela em colaboração com as juntas de freguesia de Mirandela, Torre D. 

Chama, S. Pedro Velho e Frechas e união de freguesias de Franco e Vila Boa, disponibilizou 

transporte gratuito aos idosos para participarem em atividades na piscina municipal, num total de 

123 viagens. 

  

88..33..44  ––  GGrrááffiiccaa  ee  PPuubblliiccaaççõõeess  

Continuou a dar-se resposta às solicitações internas e externas, fazendo uma gestão rigorosa do 

número de impressões. Apesar disso, regista-se, pelo segundo ano consecutivo, um aumento do 

número impressões, sendo significativo em 2014, comparativamente com 2013, com mais 12.074 

impressões (em 2013 o aumento, em relação a 2012, tinha sido apenas de 1.536 impressões). Em 

todo o caso o registo dos três últimos anos está longe de atingir os números verificados entre 2009 e 

2011: 

Número Total de Impressões (últimos 6 anos)
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Número de Impressões Efetuadas em 2014

25
72

59
9

27
41

40
1 98

3

34
67

44
7

19
9

87
4

18
98

12
6

22
29

14
46

82
9

13
4

64
60

61
5

58
949

7
10

20

40
0

19
06

35
96

11
74

3

11
3815

37

64
7

46
00

35
07

10
13

81
5

18
44

10
96

31
3

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

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

DEASC Outros Serviços do Município Outras Entidades

 
 
O número de cópias e descrição dos serviços efetuados estão descritos no AANNEEXXOO  66  ––  SSeerrvviiççoo  
GGrrááffiiccoo  
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88..44--  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  EESSCCOOLLAARREESS  EE  AASSSSUUNNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS  

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. 

88..44..11  --  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

As competências da Câmara Municipal de Mirandela orientam-se essencialmente pelos seguintes 

princípios: 

• Garantir o direito de acesso de todas as crianças aos estabelecimentos de educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário; 

• Prevenir a exclusão social, através das situações de isolamento e de quebra de inserção 

socioeducativa das crianças e alunos; 

• Garantir uma adequada complementaridade de ofertas educativas; 

• Garantir a qualidade funcional, arquitetónica e ambiental dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e de ensino; 

• Desenvolver formas de organização e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de 

ensino mais eficazes; 

• 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 Dec. 

Lei nº. 7/2003, de 15 de Janeiro. 
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88..44..11..11  ––  EEdduuccaaççããoo  PPrréé--eessccoollaarr  ee  11..ºº  CCiicclloo  ddoo  EEnnssiinnoo  BBáássiiccoo    

No concelho de Mirandela estão a funcionar 15 Escolas do 1.º CEB e 12 Jardins de Infância da rede 

pública escolar. 

Escolas do 1.º CEB: Abreiro, Carvalhais, Frechas, Lamas de Orelhão, Mirandela n.º 1, Mirandela 

n.º 2, Mirandela n.º 3, Mirandela n.º 4, Mirandela n.º 5, Pereira, Romeu, São Pedro Vale do Conde, 

Suçães, Torre de Dona Chama e Vale de Salgueiro. 

Jardins de Infância: Abreiro, Avidagos, Cabanelas, Carvalhais, Frechas, Lamas de Orelhão, 

Mascarenhas, Mirandela, Passos, Romeu, Torre de Dona Chama e Vale de Salgueiro. 

DDeessccrriiççããoo  ddoo  MMaappaa  EEdduuccaattiivvoo  MMuunniicciippaall  ppoorr  aalluunnooss  ee  eessttaabbeelleecciimmeennttooss  
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Atividades com alunos dos jardins de Infância do concelho de Mirandela 

• Juntas de freguesias envolvidas nas atividades: 

Atualmente as freguesias envolvidas são: Abreiro, Avidagos, Lamas, Passos, Romeu, Mascarenhas, 

Cabanelas, V. Salgueiro, Torre Dona Chama, Carvalhais, Mirandela e Frechas.  

Total de Freguesias: 12 

• Atividades realizadas 

As atividades são definidas como aulas de hidroginástica, adaptação ao meio aquático e 

atividade física, realizadas na piscina municipal e em polidesportivos do concelho de 

Mirandela. 

• N º de participantes por Junta de Freguesia: 

Crianças 

Abreiro:3 Cabanelas:3 

Avidagos:6 V. Salgueiro:5 

Lamas:6 Torre D. Chama:25 

Passos:3 Carvalhais:40 

Romeu:6 Mirandela:65 

Mascarenhas:5 Frechas:12 

Total:29 Total:150 Total:179 
 
 
• Plano de atividades (Geral) – 2014  

 
PLANO SEMANAL DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO - CRIANÇAS 
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 Segunda-
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PLANO SEMANAL DE ATIVIDADE FÍSICA - CRIANÇAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No final do ano letivo realizou-se uma atividade para todas as crianças dos JI do concelho de 

Mirandela, na zona verde e Parque do Império envolvendo cerca de 200 pessoas entre crianças, 

professores, auxiliares e outros. 
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14:30-15:30 
Torre Dona 

Chama 
    

15:30-16:30 
Torre Dona 

Chama 
Carvalhais Mirandela Carvalhais 

Trocas 
Piscina 

17:00-18:00 Mirandela   Mirandela  



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 201 de 279 

 

 

No mês de setembro ano de 2014, a Câmara Municipal de Mirandela e a Assembleia Municipal de 

Mirandela deliberaram a rescisão do Contrato de Execução (CE) com o Ministério da Educação que 

assentava na delegação de competências na área de recursos humanos, atividades de enriquecimento 

curricular e manutenção corrente de edifícios, assumindo-se as responsabilidades municipais até ao 

mês referido.  

Transferências - Educação    

  Anos 

Entidade Descrição 2012 2013 2014 

Cláusula 2.ª - n.º 1 - Pessoal não docente das Escolas 842.921,00 877.695,27 312.770,08 

Cláusula 2.ª - n.º 8 - Acordo de Cooperação 423.756,89 466.873,87 162.652,61 

Cláusula 4.ª - n.º 3 - Gestão do Parque Escolar 40.000,00 40.000,00 20.000,00 

Ministério 
da 

Educação 

Situações especiais 40.951,23 17.061,40   

  Subtotal 1.347.629,12 1.401.630,54 495.422,69 

Refeições escolares 40.731,99 11.958,72 22.152,00 

Atividades Extracurriculares 200.025,00 169.538,52 94.905,00 

Componente de Apoio à Família 112.919,61 108.033,09 125.509,71 
DREN/DGESTE 

Pessoal não docente     9.905,44 

  Subtotal 353.676,60 289.530,33 252.472,15 

DGAL Transportes escolares 122.382,00 122.382,00 122.382,00 

Subtotal 122.382,00 122.382,00 122.382,00 

Total 1.823.687,72 1.813.542,87 870.276,84 

 

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

• No âmbito também da AAAF, no ensino pré-escolar, deu-se continuidade à atividade iniciada, 

em anos anteriores, de iniciação à Expressão Físico-Motora e Musical utilizando recursos 

humanos municipais e proporcionando o acesso a equipamentos municipais como a Piscina 

Municipal. 

• Forneceu-se mobiliário adequado às necessidades educativas e ao bem-estar das crianças.  

• Fornecimento de refeições: 

No ano de 2014/2015 foi proposto o fornecimento de refeições a 685 alunos do 1.º CEB. 
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Refeições Servidas nas Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância
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O controlo das refeições fornecidas é efetuado através de um mapa mensal efetuado pelas 

assistentes operacionais e conferidas as faturas pelos serviços administrativos. 

Além do fornecimento das refeições pela empresa adjudicatária são ainda elaborados protocolos 

celebrados com a Santa Casa da Misericórdia, 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 

para o fornecimento de refeições escolares a 186 alunos do ensino pré-escolar. 
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Procedeu-se também a um concurso público para o 

fornecimento de refeições escolares aos alunos da EB1/JI de 

Carvalhais e EB1 N.º1 de Mirandela, cuja empresa 

adjudicatária foi a Uniself no ano letivo de 2013/2014, no 

valor de 165 505,35€ e no ano letivo de 2014/2015 a empresa 

adjudicatária é a Gertal, no valor de 171 449,08€. 

 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Set Out Nov Dez TOTAL 

EB1Carv 2453 2423 2197 1194 2419 1039 1580 3010 2574 1381 20270 

JI Carv 594 565 509 278 559 215 355 638 376 371 4760 

MDL 768 763 719 327 685 472 414 1022 759 391 6320 

N.º total de refeições relativo a 2014 

Efetuaram-se visitas aos refeitórios escolares para exercer o controlo direto da gestão do 

fornecimento das refeições, traduzido no acompanhamento no local do serviço e nos 

comportamentos adotados pelo pessoal no serviço de refeições. 

Em 2014 as refeições escolares faturadas ao município importaram no valor de 195.552,10€. Nos 

cofres da autarquia deu entrada o valor de 78 812,52€, referente ao pagamento de refeições 

escolares por parte dos encarregados de educação. 

• Foi assegurada a aquisição de todo o material, equipamento para a UIE da EB1J I de Carvalhais, 

não obstante essas despesas serem responsabilidade das respetivas Juntas de Freguesia. 

• Forneceu-se material didático, de desgaste, de desporto, 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. 

• Organizou-se a deslocação de 878 alunos do 1º. 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. 

• Desenvolveram-se atividades desportivas (canoagem, corrida de saltos, etc.…) com 160 alunos 

do ensino pré-escolar. 
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88..44..22  ––  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  EESSCCOOLLAARREESS  

Continuou a privilegiar-se nesta matéria as tarefas de 

organização, controle e manutenção do Plano de 

Transportes Escolares definido para a área deste 

município, procurando encontrar-se as soluções que 

satisfaçam as reais necessidades dos alunos utilizadores e 

ainda tarefas do seguinte âmbito: 

− Levantamento do número de alunos a transportar por 

localidades de proveniência; 

− Compatibilização dos horários de transporte, com os horários dos estabelecimentos de ensino; 

− Organização, coordenação e análise do processo relativo aos concursos de adjudicação dos 

vários circuitos; 

− Elaboração e controle de mapas de requisições de bilhetes de assinatura às empresas 

concessionárias de carreiras públicas; 

− Receção e conferência da faturação do serviço de transportes escolares mensalmente executados; 

− Controle e fiscalização da qualidade e comodidade dos veículos utilizados no transporte de 

alunos. 

− Para dar cumprimento ao preceituado na Lei n.º 

13/2006, de 17 de Abril, assegurou-se a prestação do 

serviço de 05 vigilantes para a execução de 

transportes escolares efetuados em transportes 

públicos, uma vez que no concurso público foi 

solicitado aos transportadores a inclusão do serviço 

de vigilância e mais 02 vigilantes para as viaturas do 

município que realizam transportes escolares em 2 

mini circuitos, num total de 07 vigilantes; 

− Utilizaram transportes escolares 762 alunos, dos quais 573 utilizaram transportes públicos, 189 

transportes adjudicados e 20 alunos utilizam transportes do município: 

− 18 alunos do ensino pré escolar utilizaram transportes públicos, em 3 circuitos da rede de 

transportes públicos; 
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− 89 alunos do 1.º ciclo do ensino básico utilizaram transportes públicos, em 3 circuitos da rede de 

transportes públicos; 

− 573 alunos do 2.º  e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário utilizaram transportes 

públicos, nos 16 circuitos da rede transportes públicos; 

− 43 alunos do ensino pré escolar utilizaram transportes adjudicados, em 12 mini circuitos do 

plano de transportes escolares do concelho de Mirandela; 

− 75 alunos do 1.º ciclo do ensino básico utilizaram transportes adjudicados, em 15 mini circuitos 

do plano de transportes escolares do concelho de Mirandela; 

− 45 alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário utilizaram transportes 

adjudicados, em 11 mini circuitos do plano de transportes escolares do concelho de Mirandela; 

− 3 alunos do ensino pré-escolar utilizam transportes do município em 2 mini circuitos do plano de 

transportes escolares do concelho de Mirandela; 

− 17 alunos do 1.º ciclo do ensino básico utilizam transportes do município em 2 mini circuitos do 

plano de transportes escolares do concelho de Mirandela. 
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Transportaram-se, também, para a E B 1, 2 de Torre D. Chama 29 alunos oriundos dos concelhos de 
Macedo de Cavaleiros e Vinhais: 

− 18 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, residentes no concelho de Macedo de Cavaleiros;  

− 1 alunos do 2.º ciclo do ensino básico, residente no concelho de Macedo de Cavaleiros; 

− 3 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, residentes no concelho de Vinhais; 

− 10 alunos do 2.º ciclo do ensino básico, residentes no concelho de Vinhais. 
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Disponibilizou-se transporte gratuito para realização de visitas de estudo aos alunos das Escolas do 

1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância do concelho, bem como para a E B 1 e 2 de Torre 

D. Chama, E B 2 Luciano Cordeiro, Secundária de Mirandela e Profissional de Agricultura de 

Carvalhais. 

 

Rede de transportes escolares no concelho de Mirandela 

 

88..44..33  ––  RReessiiddêênncciiaa  ppaarraa  EEssttuuddaanntteess  
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Deu-se continuidade à gestão financeira e pedagógica da Residência para Estudantes de Mirandela. 

No ano letivo 2014/2015 foram admitidos 83 residentes (alunos da Escola Profissional de Música e 

Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais). 

Foi feita uma reunião com os pais no início do ano aos quais foi distribuído o Regulamento do 

equipamento e termo de responsabilidade entretanto aprovado pela câmara municipal e assembleia 

municipal. 

Uma equipa da DEE iniciou em setembro 2013 obras de beneficiação com vista à melhoria das 

condições dos quartos, obras que entretanto foram interrompidas. 

Para além das refeições dos residentes forneceram-se, também neste espaço, refeições aos alunos da 

EB1 n.º1 de Mirandela e a alunos não residentes da ESPROARTE. 

Foi dado apoio logístico, dormidas e refeições no âmbito das várias atividades desenvolvidas pelo 

município a colaboradores da ‘Feira à Moda Antiga’, ‘Encontro de Tunas’, Corpo de Intervenção da 

PSP no JetSki e nas Festas de Nossa Senhora do Amparo, Kickboxing, entre outros. 

Foi dado todo o apoio de alojamento e refeições a alunos deslocados para realizarem os seus 

estágios académicos, encaminhados através da Escola de Música. 

88..44..44  ––  AAÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

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, Programa Escolhas, Programas 

de Saúde, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e Banco Solidário. 

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 2014, o setor contou com o reforço de 2 técnicas superiores de Educação Social, ao abrigo de 
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um programa ocupacional do IEFP com início em 2013. Uma das técnicas terminou em março de 

2014. Em setembro ao abrigo de um programa ocupacional do IEFP o setor de ação social teve o 

reforço de uma técnica de Educação Social. 

88..44..44..11..  ––  AAtteennddiimmeennttooss  SSoocciiaaiiss  

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.  

CCAARRAATTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AATTEENNDDIIMMEENNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS  PPOORR  TTIIPPOOLLOOGGIIAA--  22001144  

PROBLEMÁTICA ASSOCIADA N º/Quantificação: 
Informações e encaminhamentos 759 
Pedidos para Habitação Social 42 
Sobreendividamento 1 
Violência domestica 4 
CPCJ 61 
Regulamento de Apoios Económicos 640 
Programa de Emergência Social 529 
Voluntariado 8 
Total 2044 

 

 

Ao nível dos atendimentos sociais verifica-se que estes têm aumentado significativamente ao longo 

dos anos, se tivermos em conta os dados do diagnóstico social ´ 
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Tal facto deve-se não só ao despoletar da crise económica mas também ao facto da autarquia ter 

intercedido ao nível do combate da pobreza e exclusão social com a criação de todo um conjunto de 

instrumentos sociais como é o caso do regulamento dos apoios económicos e plano de emergência 

social, apostando no reforço do trabalho em parceria. Tal como se verifica no gráfico, a maior fatia 

dos atendimentos resulta da procura de informação, no sentido de aceder aos apoios existentes na 

Autarquia. 

No ano de 2014 foram realizadas 7 visitas domiciliárias. 

88..44..11..22..  ––  RReegguullaammeennttooss  MMuunniicciippaaiiss  ––  AAppooiiooss  SSoocciiaaiiss  

No ano de 2014, o setor de Ação Social, teve como recursos financeiros €100.000 para a 

operacionalização dos regulamentos municipais de apoios sociais. 

1) Regulamento dos Apoios Económicos: Elaborado em 2007, sendo que a sua operacionalização 

iniciou em 2008. Este prevê apoio na área da ação social escolar (livros e alimentação), isenção do 

pagamento dos passes escolares; apoio em medicamentos, apoio para melhorias habitacionais, apoio 

na área do desporto através da entrada livre nas piscinas municipais. 

2) Plano de Emergência Social: O PES identifica as situações de resposta social mais urgentes, 

encontrando-se, ao longo de todo o período de vigência, aberto a novas medidas e soluções. 

Aprovado em reunião de Câmara a 23 de abril de 2012, e posteriormente aprovado em reunião de 

Assembleia Municipal a 2 de maio de 2012. 

Este regulamento tem caráter temporário enquanto o país estiver a atravessar a crise económica e 

financeira.  
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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. 

 

Gráfico – Número de apoios concedidos no âmbito do Regulamento de Apoios Económicos 

 

CARATERIZAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS NO ÂMBITO DO R.A.E. E P.E.S. 

REGULAMENTO DOS APOIOS ECONÓMICOS 
TIPOLOGIA N º DE APOIOS GASTOS 

Medicamentos 4 800,00€ 

Livros (Escalão A/B) 300 7.550,60€ 

Alimentação (Ação Social Escolar) 319 ---------- 

Apoio na Comparticipação de obras 0 ---------- 

Isenção de passe escolar 12 ---------- 

PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 
Medicamentos 163 25.779.83€ 

Renda de casa/Empréstimo 109 26.837.21€ 

Gás 42 904.10€ 

Luz 75 3.498.13€ 

Água 80 2.186,34€ 

Isenção de pagamento infantário 27 --------- 

Apoios não tipificados /complementares 46 2.194,66€ 

Total 1177 69.750,87€ 
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Gráfico – Número de apoios concedidos no âmbito do Plano de Emergência Social 

88..44..11..33..  ––  AAnnáálliissee  ddee  DDaaddooss  //  AAppooiiooss  SSoocciiaaiiss  

Podemos constatar através dos dados apresentados que de 2012 a 2014 os atendimentos sociais no 

setor de ação social têm aumentado significativamente. Embora tenha havido um aumento nos 

pedidos de isenção de passes escolares de 2013 para 2014, as situações de pobreza ou de solicitação 

de apoio social tem aumentado de forma expressiva, existindo um trabalho de parceria efetivo de 

informação aos utentes dos serviços/respostas sociais levando a que os mesmos procurem já os 

serviços para as suas respostas. 

Se tivermos em conta a tipologia dos apoios sociais da Câmara, verifica-se que as maiores 

necessidades surgem no âmbito da ação social escolar; seguindo-se os medicamentos, as rendas de 

casa, água, luz, apoios não tipificados/complementares e gás. Surgem também com muita 

frequência ao nível de solicitação de apoio alimentar, sendo as mesmas encaminhadas para as 

respostas sociais: F.E.A.C., cantina social, da Santa Casa de Misericórdia de Mirandela e Nuclisol 

(Piaget), Banco Solidário e Cruz Vermelha - Núcleo de Mirandela. 

 

 

88..44..11..44..  ––  EEnnttrreeggaa  ddee  BBrriinnqquueeddooss  aa  CCrriiaannççaass  CCaarreenncciiaaddaass  

NNaa  sseeqquuêênncciiaa  ddee  uummaa  rreeccoollhhaa  sseelleettiivvaa,,  aa  ccaarrggoo  ddaa  EEmmpprreessaa  UUllTTrriipplloo,,  nnoo  aannoo  ddee  22001144,,  eessttaa  eennttrreeggoouu  

aaoo  sseettoorr  ddee  AAççããoo  SSoocciiaall  775599  bbrriinnqquueeddooss  ppaarraa  ddooaaççããoo  qquuee  ffoorraamm  aaoo  lloonnggoo  ddoo  aannoo  eennttrreegguueess  aa  

ccrriiaannççaass  ccaarreenncciiaaddaass..  
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88..44..22  ––  HHaabbiittaaççããoo  SSoocciiaall  

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 2014 não houve realojamentos em habitação pertença da Câmara Municipal. 

Quatro fogos aguardam obras de remodelação.  

Em Mirandela, também foram construídas 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 2013, o IRHU informou ter 6 habitações 

libertas de pessoas e bens, solicitando informação social de 6 famílias que poderiam beneficiar do 

realojamento social. Após o envio destas informações, realizadas pelo setor de Ação Social, o 

IRHU informou que as mesmas foram deferidas, dando início às obras de remodelação. A 14 março 

de 2014 foram entregues seis habitações sociais a agregados familiares carenciados. 

Foi ainda elaborada uma base de dados em Excel para pedidos de apoio para habitação social, 

encontrando-se inscritos 228 pedidos. 

88..44..33..  ––  CCoommiissssããoo  ddee  PPrrootteeççããoo  ddee  CCrriiaannççaass  ee  JJoovveennss  eemm  PPeerriiggoo  

A Comissão de Proteção de Menores de Mirandela, criada em Maio de 1995 e reorganizada em 

dezembro de 2000, passando a chamar-se Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (C.P.C.J.), é 

uma instituição oficial não judiciária, com autonomia funcional, que visa promover os direitos da 
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criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, 

formação, educação e desenvolvimento integral. A CPCJ de Mirandela é composta por 17 

elementos. 

Em 2014 continuou a assumir funções na CPCJ de Mirandela o presidente eleito em 2013 em 

representação do Município de Mirandela. Integram a comissão restrita 7 elementos, sendo a 

técnica de Serviço Social da Autarquia e a psicóloga da Esproarte elementos cooptados. A 

Comissão Alargada é constituída por 11 elementos. As reuniões da Comissão Restrita são 

realizadas semanalmente e são um espaço privilegiado para distribuir trabalho, discussão e análise 

de casos, marcação de entrevistas, visitas domiciliárias ou outros contactos, apresentação de 

propostas de medidas de promoção, propostas de revisão ou de cessação. Foram ainda realizadas 

três reuniões de Comissão Alargada (17 de fevereiro, 26 de junho e 21 de novembro). No dia 6 e 7 

de outubro a Comissão Alargada reuniu com a Dra. Noémia Bandeira da CNPCJR a fim de dar 

início ao diagnóstico do Projeto Tecer a Prevenção que servirá de base a um futuro plano local de 

Promoção dos Direitos e Deveres das Crianças e Jovens do Concelho de Mirandela. Em 2014 a 

CPCJ de Mirandela na Comissão Restrita, teve o reforço de uma técnica superior de Educação 

Social, estagiaria cedida pela Santa Casa de Misericórdia de Mirandela. 

A Interlocutora do Ministério Público foi a Dra. Bárbara Rodrigues Pinheiro Campos. 

 

Durante o ano 2014, a C. P. C. J. de Mirandela deliberou aderir mais uma vez ao Mês da Prevenção 

dos Maus Tratos na Infância, em abril, tendo sido organizados os seguintes eventos: 

• Workshop “ Os Sinais identificadores dos maus-tratos na Infância: como agir?”, dia 16 de 

abril, no Auditório Municipal de Mirandela. Número de participantes 71.  

• Workshop “A Brincar e a Rir o Bullying vamos Prevenir”, dia 23 de abril, no Auditório 

Municipal de Mirandela, com o colaboração da Loja Ponto Já. Número de participantes 44.  

• Colocação de Cataventos em Jardins Públicos da Cidade de Mirandela contendo os Direitos 

das Crianças, no dia 24 de abril onde participaram as crianças dos Jardins-de-infância de 

Mirandela. 
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• Workshop “Movimento Contra o Discurso do Ódio: Não ao Ódio”, dia 29 de abril, na Loja 

Ponto Já. Número de participantes 49.  

• Seminário “A Educação Parental e a Função da Escola” dia 30 de abril, no Auditório 

Municipal de Mirandela. Número de participantes 76. 

Gráfico – Número de Entrada de Processos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

 

Gráfico – Número de Saída de Processos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  
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Podemos verificar através dos dados apresentados que de 2012 a 2013 os processos de entrada na 

Comissão aumentar drasticamente com a problemática de abandono escolar e absentismo escolar. O 

mesmo se verifica na saída de processos, estes arquivam-se porque a problemática que deu origem à 

abertura do processo cessou ou porque o (a) jovem atingiu a maioridade ou porque a situação de 

risco ou perigo já não subsiste.  

Em 2014 manteve-se de forma idêntica o movimento processual, com um volume médio de 50 

processos ativos, num total de 44 transitados de 2013 e 59 abertos em 2014. 

Foram acompanhadas 98 crianças/ jovens. Foram na sua grande maioria do escalão etário 15- 17 

anos (41), logo seguido do escalão etário 11-14 anos (19).Das 98 crianças / jovens, 50 eram do sexo 

masculino e 48 do sexo feminino. Apenas um dos jovens, do sexo feminino, tinha uma deficiência. 

Em relação à problemática assinalada destacam-se a11 processos de negligência e 10 por abandono 

escolar/absentismo escolar. 

88..44..44..  ––  NNúúcclleeoo  LLooccaall  ddee  IInnsseerrççããoo  ((NNLLII))  

O Rendimento Social de Inserção, é uma medida de combate à pobreza, que tem como principal 

objetivo assegurar aos cidadãos e respetivos agregados familiares recursos que contribuam para a 

satisfação das suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma progressiva inserção 

social, laboral e comunitária, através de apoios e medidas de inserção, que deverão constar nos 

respetivos Contratos de Inserção. 

O Núcleo Local de Inserção é o órgão local, constituído por representantes de diversos setores de 

intervenção (segurança social, emprego e formação profissional, educação, saúde e autarquia local), 
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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 41 reuniões das 41 

agendadas. Foram assinados 196 contratos de inserção, sendo o total de beneficiários abrangidos 

412. A 31 de dezembro de 2014 estavam ativos 134 processos abrangendo 281 beneficiários.  

O Decreto-lei 221/2012 de 12 de outubro veio regular o desenvolvimento da atividade socialmente 

útil a que se encontram vinculados os titulares do Rendimento Social de Inserção e os membros do 

respetivo agregado familiar. Assim ao abrigo do mesmo a Autarquia submeteu uma candidatura 

“Atividade de apoio à organização e desenvolvimento de atividades ligadas a serviços gerais de 

apoio de carácter não permanente. 

88..44..55..  ––  GGAABBIINNEETTEE  DDEE  AAPPOOIIOO  AAOO  SSOOBBRREEEENNDDIIVVIIDDAADDOO  ––  GG..AA..SS..  

A DECO criou no ano 2000 os GAS – Gabinete de Apoio ao Sobreendividamento cuja atividade 

consiste em prestar apoio aos consumidores que encontram excessivamente endividados ou mesmo 

em situação de sobreendividamento. A assinatura do protocolo de colaboração entre a DECO e a 

Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana- AMTQT, em dezembro 2011, constituiu 

uma iniciativa pioneira e permitiu dar os primeiros passos no âmbito da defesa e proteção do 

consumidor (a) na zona da Terra Quente Transmontana. Através da assinatura deste protocolo a 

Câmara Municipal criou um Gabinete de Apoio ao Sobreendividado que funciona no setor de Ação 

Social com atendimento às terças e quintas-feiras das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 

No ano de 2014, foi atendida e enviada para a DECO apenas 1 situação pelo gabinete.  

Tal como no ano anterior, e não obstante as diversas acções de divulgação destes serviços e das 

potencialidades que o mesmo traduz para os/as utentes, verifica-se alguma dificuldade em captar 

situações susceptíveis de apoiar essencialmente por questões culturais. Das situações analisadas 

verifica-se que os/as utentes não estão devidamente informados/as (ex: serviços de 

telecomunicações etc.). Desta forma, e em colaboração com a DECO, ficou definido para o 

próximo ano (2015) a realização de 2 sessões de informação e sensibilização cuja temática se 

prende com “Vendas Agressivas”. 

No âmbito do protocolo a Câmara Municipal de Mirandela, em parceria com a DECO - Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor foi realizada uma sessão informativa sobre o Apoio ao 

Consumidor e o Apoio ao Sobre-endividado dirigida a todos/as os/as técnicos/as da área de 

intervenção social/ rede social e à comunidade. A mesma foi realizada dia 1 de dezembro pelas 14: 
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30 no auditório municipal. A ação contou com a presença de duas formadoras da DECO e 22 

participantes. 

 

88..44..66..  ––  RReeddee  SSoocciiaall  

O Programa Rede Social foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n º 197/97, de 18 de 

Novembro, sendo atualmente legislada pelo decreto – lei n º 115/2006, de 14 de Junho, que 

consagra os princípios, finalidades e objectivos da Rede Social, bem como a sua constituição, 

funcionamento e competência dos seus órgãos. 

Este último diploma consagra a Rede Social como uma plataforma de articulação de diferentes 

parceiros públicos e privados que tem como objectivo combater a pobreza e exclusão social e 

promover a inclusão e coesões sociais. (art. º. n º 3). A mesma assenta num trabalho de parceria 

alargada, efectiva e dinâmica e visa o planeamento estratégico da intervenção social, que articula a 

intervenção dos diferentes agentes locais para o desenvolvimento social. (art. º. nº 3 n.º 2). 

Segundo o mesmo Decreto-lei são constituídas Plataformas Supraconcelhias de âmbito territorial 

equivalente à NUT III. Segundo o artº 32 n º 1 estas integram os representantes dos centros distritais 

da segurança social; os dirigentes das entidades e serviços relevantes da Administração Publica das 

respectivas áreas territoriais; os representantes dos governos civis, os presidentes dos CLAS 

respectivos; os representantes das instituições particulares de solidariedade social, organizações não 

governamentais e associações empresarias e sindicais com expressão nacional e com delegações 

nos territórios respectivos. 

A nível Local, a Rede Social foi criada a 26 de Abril de 2005, data em que foi constituído em 

Plenário o Núcleo Executivo e Conselho Local de Acção Social.  

O Núcleo Executivo é constituído por sete entidades: 
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 Câmara Municipal de Mirandela; Centro Saúde I (U.C.C.); Centro Distrital de Segurança Social; 

Direção Geral de Reinserção Social; Agrupamento de Escolas de Mirandela; Representante das 

IPSS’S (Santa Casa da Misericórdia de Mirandela) e Centro de Emprego. 

 O CLAS é atualmente constituído por 74 entidades: Câmara Municipal de Mirandela (Entidade 

dinamizadora/ Entidade que preside o CLAS que por lei é o Presidente da Câmara Municipal); 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Torre Dona Chama; Centro Social e 

Paroquial São Miguel; Centro Social e Paroquial do Romeu; Centro Social e Paroquial da Torre de 

Dona Chama; Casa do Menino Jesus de Pereira; Nuclisol – Jean Piaget; Fundação Salesianos; Santa 

Casa da Misericórdia de Mirandela; Direção Geral de Reinserção Social; Centro de Emprego; 

Polícia de Segurança Pública; Clube de Ténis de Mesa; Escola Profissional de Carvalhais (EPA); 

Escola de Hotelaria e Turismo; Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo; 

ESPROARTE; Agrupamento de Escolas de Mirandela; AMAO; Instituto Superior Piaget; Confraria 

Nossa Senhora do Amparo; Associação Comercial e Industrial de Mirandela; Gestitomé; Consultua; 

Centro de Saúde I; Associação Promotemposlivres; Colégio Nossa Senhora do Amparo; Centro 

Saúde II; Liga dos Combatentes; Cruz Vermelha- Núcleo de Mirandela; Centro Distrtial de 

Segurança Social ISS, IP; Núcleo Local de Inserção Social; CPCJ; Associação Leque; Banco 

Solidário; QuintaD’Avos; Clínica Dadiva; Desteque; Colégio da Torre de Dona Chama; 

APPACDM; Agrupamento de Escolas de Mirandela; Agrupamento 478/ Corpo Nacional de 

Escutas; Juntas de freguesia: Abambres; Abreiro; Aguieiras; Alvites; Bouça; Cabanelas; Caravelas; 

carvalhais; Cedães; Cobro; Fradizela; União das freguesias de Freixeda e Vila Verde; União das 

freguesias de Franco e Vila Boa; Frechas; Lamas de Orelhão; União das freguesias de Barcel/ 

Marmelos e Valverde da Gestosa; Mascarenhas; Mirandela; Múrias; União das freguesias de 

Avidagos/Navalho e Pereira; Passos; União das freguesias de Avantos e Romeu; São Pedro Velho; 

São Salvador; Suçães; Torre de Dona Chama; Vale de Asnes; vale de Gouvinhas; Vale de 

Salgueiro; Vale de Telhas; Gabinete de Alzheimer e CERCI. 

Os dois últimos elementos integraram o CLAS somente em 2014. 

 A nível Supraconcelhio a Rede Social de Mirandela, faz parte da Plataforma Supraconcelhia de 

Trás-os-Montes e Alto Douro. 

88..44..66..11..  ––  AAttiivviiddaaddeess  ––  RReeddee  SSoocciiaall  

 No ano de 2014 no âmbito da rede social foram realizadas várias atividades das quais se destaca a 

operacionalização e atualização dos instrumentos de planeamento social, nomeadamente: 

- Avaliação do Plano de Ação 2013; 
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- Elaboração do plano de ação 2014 – Aprovado em reunião plenária do dia 19 de setembro. 

- Sistema de Informação operacionalizado: Atualização de dados e envio de informações aos 

elementos do C.L.A.S. 

 

REDE SOCIAL -PLANO DE AÇÃO 2014:  

RESULTADOS/ AÇÕES POR EIXOS DE INTERVENÇÃO 

(PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013 – 2015) 

Eixos de Intervenção – 

Plano Desenvolvimento Social (2013 - 2015) / Atividades 2014 

Os dados que constam em seguida tem como fonte de informação a avaliação feita pelos elementos 

da rede social responsáveis por cada atividade. 

De seguida, apresentam-se os eixos de intervenção definidos no plano de desenvolvimento social 

em vigor: 

 

- Realização do 1º Jantar Solidário da Rede Social dirigido aos utentes das entidades 

representadas na Rede Social. Local: Fundação Salesianos. Data: 3 de janeiro/ 2014. 

N º de participantes/ utentes das diferentes instituições sociais: 105  

N º de Entidades que colaboraram: 47. 

EIXO I – GRUPOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS  

Objetivo: Operacionalizar os regulamentos municipais de forma a atribuir 736 apoios sociais. 

Entidade responsável: Autarquia. 

Atividades/Avaliação 2014: N º de apoios sociais atribuídos: 1066 / Previstos: 736 

EIXOS DE 
INTERVENÇÃO 

  P.D.S. 
2013- 2015 

 

EIXO I: 
 

GRUPOS SOCIAIS 
DESFAVORECIDOS 

 
 
 

SUB – EIXO: 
 

 

EIXO II: 
 

EMPREGABILIDADE 

 

EIXO III: 
 

EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO AO 
LONGO DA VIDA 

 

 

EIXO V: 
 

EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS E AUTO 
CAPACITAÇÃO 
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EIXO IV: 
 

IGUALDADE E 
RESPOSTAS 

SOCIAIS 
 

SUB – EIXO: 
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Objetivo: Reforçar o trabalho de parceria entre as entidades locais de forma a não haver 

sobreposição de serviços/apoios às famílias carenciadas sinalizadas pelas entidades locais. 

Entidade responsável: Núcleo Executivo/ Entidades parceiras com apoios sociais. 

Atividades/Avaliação 2014:  

 - Operacionalização do Programa Delta Cafés pelo setor de ação social da autarquia em dezembro: 

entrega de cabazes entre os dias 18 e 22 de dezembro para famílias em situação de carência 

económica para pessoas com mais de 65 anos de idade a residir no concelho. N º de destinatários: 

40 (13 para agregados familiares a residir na sede de concelho e 27 a residir em zonas rurais). 

-Divulgação aos parceiros do C.L.A.S. do aviso de abertura de candidaturas ao programa F.E.A.C. e 

encaminhamento dos/as utentes para a referida resposta social. 

- Participação e colaboração na Gala Solidária da Delegação da Cruz Vermelha de Mirandela- 24 de Outubro. 

- Angariação de bens: Visualização do filme “ A Paixão de Cristo”.  

Data: 12 de Abril. Local: Auditório Municipal. N º de bens angariados: 81. 

- Entrega de 40 folares a famílias carenciadas sinalizadas pelo setor de ação social através da 

Associação Coração Delta “ Programa Para Dar”.  

Data de entrega: 17 de Abril. 

- Realização do Passeio Solidário de Bicicleta (incluída na Semana da Saúde).  

N º de participantes: 84 

Data: 18 de Abril. 

N º de bens angariados: 181 géneros alimentares. Os mesmos foram doados para a Santa Casa – 

valência Banco Solidário com a finalidade de apoiar famílias carenciadas no concelho.  
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- No ano 2014 e com a finalidade de alcançar o objetivo definido no plano de desenvolvimento 

social, foi criado um grupo de trabalho que tem como função avaliar as situações de carência 

económica e atribuição dos diferentes apoios sociais de forma a não haver sobreposições. Do 

referido grupo fazem parte as seguintes entidades: Câmara Municipal de Mirandela/ Santa Casa da 

Misericórdia (cantinas sociais; banco solidário; FEAC); Junta de Freguesia de Mirandela; C.L.D.S. 

+; Nuclisol – Jean Piaget (cantinas sociais); Centro Social e Paroquial da Torre de Dona Chama 

(cantinas sociais).   

SUB–EIXO: TERCEIRA IDADE 

Objetivo: Operacionalizar os Projetos Conta-me Uma Conta e Envelhecer Saudável, de forma a 

abranger 27 juntas de freguesia até 2015. Entidade Responsável: U.C.C. 

Atividades/Avaliação 2014:  

N º de juntas abrangidas: 4.  

N º de participantes: 180.  

N º de cursos efetuadas: 7 cursos. 

No projeto Conta-me Uma Conta foram abrangidas 2 juntas de freguesia e 21 destinatários. 

Objetivo: Implementar anualmente um programa de animação sócio cultural para a terceira idade.  

Entidade Responsável: Núcleo Executivo/ Parcerias IPSS’S. 

Atividades/Avaliação 2014 
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Janeiro: 

Atividade: Sessão de cinema: 

Data: 29 de Janeiro. 

Local: Auditório Santa Casa da Misericórdia.  

N º de participantes: 60 idosos/as.  

Entidades que participaram: 5. 

 

Fevereiro: 

Atividade: Realização de workshop “ Stress do/a Cuidador/a” 

Data: 18 de Fevereiro. 

Local: Auditório Municipal. 

N º de participantes: 115 

N º de entidades que participam: 10. 

 

 

Atividade: Sessão de cinema: 

Data: 27 de fevereiro. 

Local: Auditório Municipal.  

N º de participantes: 75 idosos/as.  

Entidades que participaram: 7. 

 

Março: 

Atividade: Baile de Carnaval 

Data: 4 de março. 

Local: Fundação Salesianos.  

N º de participantes: 36 idosos/as institucionalizados e 23 crianças.  
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Entidades que participaram: 8 

 

 

Atividade: Visita ao Museu Armindo Teixeira Lopes: Documentário: “As minhas raízes” 

Data: 25 de março. 

Local: Museu Armindo Teixeira Lopes. 

N º de participantes: 12 idosos/as.  

Entidades que participaram: 2. 

 

Atividade: Sessão de cinema: 

Data: 27 de março. 

Local: Centro Social e Paroquial do Romeu.  

N º de participantes: 51 idosos/as.  

Entidades que participaram: 4. 

 

Abril: 

Atividade: Atividade física – A.M.A.O. (Incluída na semana da saúde). 

Data: 4 de Abril. 

Local: Pavilhão Reginorde/ Instalações da A.M.A.O..  

N º de participantes: 21 idosos/as.  

Entidades que participaram: 5 Entidades. 

 

Atividade: Participação em rastreios da saúde (incluídos na semana da saúde). 

Data: 7 de Abril. 
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Local: Pavilhão Reginorde/ Instalações da A.M.A.O..  

N º de participantes: 32 idosos/as.  

Entidades que participaram: 3 Entidades. 

 

   

 

Atividade: Visita ao Museu 

Data: 14 e 15 de Abril. 

Local: Museu Armindo Teixeira. 

N º de participantes: 33 idosos/as.  

Entidades que participaram: 3 Entidades. 

 

Atividade: Celebração do Dia da Solidariedade Entre Gerações. Realização de Peddy Paper. 

Data: 29 de abril. 

Local: Parque Dr. José Gama 

N º de participantes: 82 idosos/as/ crianças.  

Entidades que participaram: 6 Entidades. 

        

Maio: 

Atividade: Sessão de cinema: 

Data: 29 de maio. 

Local: Casa do Menino Jesus de Pereira.  
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N º de participantes: 22 idosos/as.  

Entidades que participaram: 5. 

 

Junho: 

Atividade: Baile de São João 

Data: 23 de junho. 

Local: Museu Armindo Teixeira. 

N º de participantes: 48 idosos/as.  

Entidades que participaram: 5. 

 

Julho: 

Atividade: Dia dos Avos 

Data: 25 de julho 

Local: Confraria Nossa Senhora do Amparo 

N º de participantes: 113 idosos/as/ crianças.  

Entidades que participaram: 11. 

 

     

Setembro: 

Atividade: Sessão de cinema. 

Data: 25 de Setembro. 

Local: Centro Social e Paroquial da Torre de Dona Chama 

N º de participantes: 60 idosos/as.  

Entidades que participaram: 5 

 

Outubro: 

Atividade: Sessão de cinema. 
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Data: 30 de outubro. 

Local: Santa Casa da Misericórdia 

N º de participantes: 37 idosos/as.  

Entidades que participaram: 4 

 

Novembro: 

Atividade: Atividade de exercício físico.  

Data: 10 de novembro. 

Local: Pavilhão da Reginorde. 

N º de participantes: 25 idosos/as.  

Entidades que participaram: 3 

 

Atividade: Workshop “ Cuidar da pessoa com diabetes” 

Data: 12 de novembro.. 

Local: Auditório Municipal. 

N º de participantes: 12 colaboradores/as  

Entidades que participaram: 4 

 

Atividade: Magusto entre Instituições 

Data: 11 de novembro. 

Local: Centro Social e Paroquial do Romeu 

N º de participantes: 117 idosos/as.  

Entidades que participaram: 5 
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Atividade: Sessão de cinema/ Dia da Violência doméstica. Temáticas abordadas: O que é a 

violência doméstica/ Tipos de violência/ Onde recorrer. Divulgação da campanha da A.P.A.V.: “ 

Até que a morte nos separe” 

Data: 27 de novembro. 

Local: Santa Casa da Misericórdia. 

N º de participantes: 38 idosos/as.  

Entidades que participaram: 4 

 

- No dia 3 de dezembro foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência com a 

colaboração da Rede Social/ parcerias do C.L.A.S.. As Instituições de Solidariedade Social na área 

da terceira idade participaram no evento da parte da tarde. 

 

 

EIXO II – EMPREGABILIDADE 

Objetivo: Diminuir o desemprego em 10% através da promoção do empreeedorismo com a criação 

do G.A.E.E./ promoção e otimização das medidas sociais de emprego e formação profissional e 

dotação de competências sociais e pessoais à comunidade. Entidade Responsável: CLDS + 

Atividades/Avaliação 2014:  

N º de beneficiários abrangidos em ações de competências sociais e profissionais: 395. 
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Levantamento de todas as medidas de oportunidade de qualificação e encaminhamento. N º de 

desempregados informados: 395. 

N º de destinatários que tomaram conhecimento: 15787 

Divulgação do sitte do CLDS +: www.clds.mirandela.pt 

Gabinete de Apoio ao Emprego e ao Empreendorismo (GAEE)- CLDS +:  

- Execução de estudos económicos e financeiros para a instalação de novas empresas e projetos de 

auto – emprego: 115.  

- N º de sessões de informação/formação na área do emprendorismo / consultoria e promotoras de 

auto-emprego e gestão de candidaturas a programas e projetos. 115. 

- Na área do empreendorismo foi operacionalizado o Projeto “ Escolas Empreendedoras”, tendo 

sido realizado um concurso de ideias para os/as alunos/as do secundário.  

 

EIXO III – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA: 

Objetivo: Implementar um programa de educação parental em articulação com o Programa 

Escolhas e a CPCJ de Mirandela. Entidade responsável: C.P.C.J. 

Atividades/Avaliação 2014:Atividade que transita para 2015. 

- Participação em reuniões de trabalho para criação de um observatório social. N º de reuniões: 2. 

-Participação na sessão: Respostas Sociais – para os/as diretores/as de turma. A atividade teve a 

seguinte ordem de trabalhos: 1. Programa Rede Social/ 2. Apoio a grupos sociais desfavorecidos/ 

3. Programas – Saúde / 4. Estruturas de apoio/ Respostas a Crianças e Jovens em Risco/ 5. 

Programas dirigidos a grupos/territórios em risco e exclusão social/ 6. Informação: Rede de 

Equipamentos Sociais. Local: Escola Secundária. Data. 19 de março.  

Objetivo: Operacionalizar as ações e atividades englobadas no Programa Escolhas, de forma a 

abranger anualmente 240 crianças e 25 familiares. 

Atividades/Avaliação 2014: Tendo como base a avaliação do ano letivo 2013/2014 constam os 

seguintes indicadores de avaliação: N º de atividades: 27. n º de participantes: 832 (219 

participantes diretos e 613 participantes indiretos). 

Objetivo: Elaborar um programa de saúde escolar para os anos letivos de 2012/2013; 2013-2014 e 

2014 e 2015. Entidade responsável: U.C.C.. 

Atividades/Avaliação 2014: Programas operacionalizados: Programa PAS (n º de crianças. 23) / 

Programa Passezinho (n º de crianças:31); Programa PRESSE (N º de docentes: 16 e n º de 

alunos/as do 1º e 2º ciclo: 757) / C.A.J. (N º de consultas: 245) / Saúde Oral (n º de crianças 
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abrangidas nas ações: 883 + 94 pessoal docente e não docente)/ Promoção e Prevenção de acidentes 

(n º de crianças abrangidas nas ações: 1465 + 26 pessoal docente e não docente + 38 

encarregados/as de educação)   ( N º de ações de bullyng realizadas: 1 tertúlia – Violência no 

Namoro – 10º/11º e 12º)/ Comemoração do Dia Mundial da Alimentação./ Ações na área de 

consumos nocivos e comportamentos de risco: 2 workshops e 1 seminário. 

Objetivo: Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de reutilizar os manuais escolares 

através da criação de um banco de manuais escolares. Entidade responsável: C.M.M. (Loja Ponto 

Já) 

Atividades/Avaliação 2014: O setor de ação social fez encaminhamentos para a referida resposta 

social. Indicadores de avaliação (Já referidos na parte que compete à Loja Ponto Já): Total de 

manuais doados ao Banco dos Livros: 2477; total de famílias apoiadas pelo Banco dos Livros: 68; 

total de manuais concedidos às famílias: 688. 

Objetivo: Criar 2 cursos de competências básicas. Entidade responsável: IEFP 

Atividades/Avaliação 2013: Realizou-se um curso de formação em competências básicas que 

iniciou com 27 formandos/as, seguindo-se a realização do curso de formação de competências 

básicas. Ao longo do ano sempre que solicitado pelo Centro de Emprego de Mirandela foi 

divulgado o plano de formação e respetivas ações. 

 

EIXO IV – IGUALDADE E RESPOSTAS SOCIAIS: 

BBaannccoo  LLooccaall  ddee  VVoolluunnttaarriiaaddoo  

Objetivo: Operacionalizar o Banco Local de Voluntariado até Dezembro de 2015. Entidade 

responsável: Autarquia. 

Atividades/Avaliação 2014:  

Os Bancos Locais de Voluntariado, criados pelo Conselho Nacional para a Promoção do 

Voluntariado são estruturas locais de âmbito concelhio, facilitadoras de voluntariado que, atuando 

em subsidiariedade e usufruindo da proximidade e do conhecimento das características de cada 

comunidade, contribuem para a promoção, organização e aprofundamento do voluntariado.  

Os Bancos Locais de Voluntariado instituem-se como um espaço de encontro entre pessoas que 

expressam a sua disponibilidade e vontade para serem voluntárias e entidades promotoras de 

voluntariado.  

Em 2014 as atividades foram as seguintes:  

- N º de voluntários/os inscritos/as: 10 em 2014 (estando inscritos 1009. 

- N º de entrevistas efetuadas a voluntários/as: 48 
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- N º de programas realizados: 3. Entidades: Unidade Local de Saúde – Unidade Hospitalar de 

Mirandela/ A.P.P.A.C.D.M./Gabinete de Alzheimer. 

88..44..66..22..  ––  PPllaannoo  MMuunniicciippaall  ppaarraa  aa  IIgguuaallddaaddee  

Objetivo: Implementar o Plano Municipal para a Igualdade. 

Entidade responsável: Autarquia. 

Atividades/Avaliação 2014: Este objetivo foi alcançado através da operacionalização da 

candidatura ao programa POPH – eixo 7- Igualdade de Género tipologia 7.2.. O projeto ficou 

denominado Projeto Equalizar Mirandela e tem o objetivo de desenvolver e implementar um 

plano integrado com vista à elaboração do Diagnóstico Local da Igualdade de Género, conducente a 

um Plano Municipal para a Igualdade do concelho de Mirandela. A finalidade é de sensibilizar a 

população para a importância da igualdade de género e a eliminação de estereótipos no processo de 

desenvolvimento local, e integrar a dimensão do género em todas as políticas, programas e projetos 

de forma a incentivar a cidadania, incrementar uma participação social equilibrada e sustentar o 

desenvolvimento. Depois de elaborados os instrumentos de planeamento o objetivo é 

operacionaliza-lo através de um conjunto de atividades. 

 

Atividades/Avaliação 2014: 

- Monitorização da implementação do protocolo da C.I.G., tendo sido efetuadas as seguintes ações: 

- Distribuição de dois manuais escolares nas escolas com 3º ciclo de ensino básico, através da 

Associação Humanitária de Mulheres Empreendedoras. O principal objectivo da iniciativa foi 

desenvolver conhecimento e sensibilizar cidadãos e cidadãs para a igualdade de género e para o 

combate à violência doméstica. 

Constaram da entrega 4 exemplares de “ Os óculos da Igualdade: Guia de Análise de Manuais 

escolares em Perspectiva de Género”/ 8 exemplares de “ Igualdade +: Qualidade e Igualdade em 

contexto escolar” (2 exemplares por escola.) 

N º de Escolas abrangidas: 4.  

- Apresentação de candidatura por parte da autarquia ao Prémio Viver em Igualdade.  

Candidatura apresentada mas não aprovada.  

- Elaboração do Guia de Linguagem Inclusiva. O mesmo foi enviado para a C.I.G. a fim do mesmo 

ser validado. Foi também solicitado um Guia da Parentalidade. 



 

   
PG.02_PROC.07_IMP.05  

   
Página 231 de 279 

 

- Elaboração de Guia de Recursos Sociais, no qual consta um capítulo relacionado: Proteção e 

integração social no âmbito da violência doméstica. O referido guia só irá ser apresentado em 

C.L.A.S. em 2015, pois foram criadas novas valências e serviços que é necessário atualizar. 

- Levantamento estatístico na área da violência doméstica com a colaboração da PSP/GNR e 

Núcleo de Apoio à Vitima – Bragança. Estabelecimento de contacto com o Núcleo de Apoio à 

Vitima para levantamento dos recursos que poderão ser afetos para trabalhar a área da violência 

doméstica e levantamento dos principais problemas existentes na área a nível concelhio e distrital. 

- Reorganização do sistema de informação tendo em conta a dimensão de género. No setor da ação 

social os indicadores de avaliação já tem a referida dimensão incluída, permitindo avaliar o número 

de requerentes dos apoios sociais segundo o sexo. 

- Realização em colaboração com a C.I.G. de um workshop cuja temática foi” Elaboração de 

Plano Municipal para a Igualdade Estratégias de Intervenção ao nível do Poder Local, 

destinado a Técnicos/as da Autarquia de Mirandela e da Rede Social. 

Local: Fundação salesianos. 

Data: 16 de Dezembro. 

N º de formadores/as. 2. 

N º de participantes: 28. 

 

 

Objetivo: Ficaram definidos a elaboração de dois estudos quantitativos e qualitativos: área da 

toxicodependência e comunidade cigana. 

Atividades/Avaliação 2014:  

Ao nível da comunidade cigana foi efetuado em 2013 um levantamento ao nível da habitação em 

parceria com o Núcleo Local de Inserção. Nas várias reuniões do núcleo executivo foi debatida a 

necessidade de efetuar o levantamento por outras áreas de intervenção. Pretende-se que esse 

levantamento seja efetuado em 2015 através da colaboração das diversas entidades. 
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Foi apresentado na reunião do núcleo executivo a Estratégia Nacional para a Integração das 

Comunidades Ciganas (E.N.I.C.C.) – 2013 – 2020. 

 

Objetivo: Criar uma resposta articulada e em rede para as crianças com necessidades educativas 

especiais dos 6 aos 12 anos de idade. 

Atividades/Avaliação 2014: Foi criada no concelho a C.E.R.C.I.. 

SUB – EIXO: CONSOLIDAÇÃO DA REDE SOCIAL 

Objetivo: Consolidar o trabalho da Rede Social. 

Atividades/Avaliação 2014:Aprovação de documentos/ apresentação de boas práticas no C.L.A.S./ 

Divulgação de informação – candidaturas, ações de formação, etc- aos parceiros da rede social; 

atualização do sistema de informação a nívle local e nacional; aprovação do plano de ação. 

APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS/ PARECERES 

- Aprovação do Plano de Ação de 2014 do CLAS/ Plano de Ação C.L.D.S. + 2014. (Reunião 

plenária de 6 de Março/2014). 

- Aprovação da integração de 2 elementos no CLAS (CERCI e gabinete de Alzheimer); - (Reunião 

plenária de 19 de Setembro) 

-Relatório de monitorização do 1º semestre de 2014 – CLDS + 

88..44..66..33..  ––  BBooaass  PPrrááttiiccaass  AApprreesseennttaaddaass  //  PPrrooggrraammaass  ee  TTeemmááttiiccaass  AApprreesseennttaaddaass  nnoo  CCLLAASS  

Reunião do dia 6 de Março: 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. 

 

Reunião do dia 19 de Setembro: 

- Habitação social; 

- Unidade de Cuidados na Comunidade (Santa Casa da Misericórdia de Mirandela); 

- A.P.P.A.C.D.M. 

- Projeto: “Cuidando o Cuidador” (Representante da Saúde) – Unidade de Cuidados na Comunidade 

/ U.L.S. 

- Divulgação da campanha desenvolvida pelo Conselho da Europa para a combater a violência 

sexual contra as crianças” (Instituto de Segurança Social, I.P. / Centro Distrital de Bragança) 

- Gabinete de Alzheimer; 
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- C.E.R.C.I. 

EIXO V - EQUIPAMENTOS SOCIAIS E AUTOCAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE 

Objetivo: Desenvolver estratégias para apresentação de projetos a futuras candidaturas para a 

construção de equipamentos sociais na área da terceira idade, demência, intervenção 

precoce/deficiência, violência doméstica. Entidade responsável: Núcleo executivo da Rede Social. 

Atividades/Avaliação 2013: Foram solicitados os dados às instituições para atualização de dados 

dos equipamentos sociais, assim como foram enviadas todas as aberturas de candidaturas de 

programas e projetos. 

8.4.6.4. – Gabinete de Alzheimer: 

De referir nesta área a criação do Gabinete de Alzheimer. A autarquia de Mirandela e a Santa Casa 

da Misericórdia celebraram um protocolo com a Associação Portuguesa de Alzheimer. Os serviços 

implementados são: Gabinete de apoio ao doente de Alzheimer em Mirandela; Apoiar as famílias – 

com doentes de Alzheimer; atividades de estimulação cognitiva individuais e em grupo; avaliação 

da habitação – mobilização; atendimento presencial – ½ horas por semana; última semana do mês – 

grupo de suporte – cuidadores a trabalhos mais próximos; formação para cuidadores informais; 

criação de rastreios; convívio anual para cuidadores/as. 
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Objetivo: Criar um Centro Cívico e apoiar 60 crianças /jovens/ famílias em situação de 

vulnerabilidade social, através de um programa para a aquisição de competências pessoais e sociais. 

Entidade responsável: CLDS +. 

Atividades/Avaliação 2014:  

Em 2014 entrou em funcionamento o Centro Cívico, concentrando-se no mesmo 6 unidades de 

atendimento descentralizado. 

O programa tem em funcionamento 2 gabinetes de apoio às crianças/jovens e famílias. Foram 

efetuadas 16 workshops e ações de formação e informação sobre competências sociais, (atividades 

culturais e recreativas/ projetos de vida etc…) / 2 ações de educação parental. 

Objetivo: Ficaram definidos ainda 2 objetivos: 

1) Criar ou revitalizar 2 associações temáticas; 

2) Criar 2 cooperativas e/ou agrupamentos de produtores. 

Entidade responsável: CLDS +  

Atividades/Avaliação 2014: 

- Ficou criada 1 associação e 1 cooperativa. 

ATIVIDADES AO NÍVEL DAS REUNIÕES – REDE SOCIAL: 

N º de reuniões - Núcleo Executivo: 3 

N º de reuniões de Grupo de Trabalho/Reuniões informais: 19 

N º de reuniões de Grupo de Trabalho na Plataforma Supraconcelhia de Alto Trás-os-Montes: 1 

Reunião de Conselho Local de Ação Social: 2 

 

Toda a documentação relativa a Instrumentos de Avaliação do P. D.S. de Mirandela, ao Diagnóstico 

Social, ao Plano de Desenvolvimento Social (2013 a2015) e ao Diagnóstico e Plano Municipal para 

a Igualdade poderá ser consultada no portal do Município em:  

http://www.cm-mirandela.pt/index.php?oid=683 

88..55  ––  PPoossttoo  ddee  TTuurriissmmoo  

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. 
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Se por um lado a centralidade de Mirandela favorece o crescimento turístico, por outro, tem sido 

feito um esforço no sentido de promover e divulgar Mirandela a nível nacional e internacional, o 

que contribuiu significativamente para dar uma boa imagem e atratividade da cidade e do concelho.  

88..55..11  ––  VViissiittaanntteess  aaoo  PPoossttoo  ddee  TTuurriissmmoo  

 

O número de visitantes que se dirigiram ao Posto de Turismo aumentou, comparativamente a 2013, 

o que se explica com a Visita Sénior de Santo Tirso. 

Turistas/visitantes por mês, em 2014: 

2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Nacional 45 25 260 257 122 141 714 281 5757 198 11 32 7843 

Estrangeiro 0 4 21 53 55 27 127 152 61 19 5 6 530 

Total 45 29 281 310 177 168 841 433 5818 217 16 38 8373 

Registo mensal de turistas/visitantes nos últimos 3 anos: 

Evolução Turistas/visitantes/mês
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Turistas/visitantes nos últimos 3 anos: 
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Evolução Turistas / Visitantes / Ano
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88..55..22  ––  VViissiittaass  GGuuiiaaddaass    

 

No que se refere às visitas guiadas, de acordo com as diversas solicitações, as técnicas do Posto de 

Turismo elaboraram circuitos pela cidade, para acompanhamento de grupos de turistas e visitantes. 

Em 2014 registaram-se 34 visitas ao longo do ano, num total de 6992 pessoas (estas visitas já estão 

contabilizadas nos dados do movimento de visitantes). 

Visitas e número de visitantes nos últimos 3 anos: 
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Visitas / Visitantes 
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88..55..33  ––  PPeerrccuurrssooss  PPeeddeessttrreess  

 
No ano de 2014 foram realizados 21 percursos pedestres que contaram no total com a participação 

de 1643 pessoas: 

Data Percurso Total Participantes 
25 de Janeiro 2014 Percurso Pedestre Ponte do Arquinho - Fradizela 121 

8 de Fevereiro 2014 Percurso Pedestre Barcel 46 

22 de Fevereiro 2014 Caminha Solidária Liga Portuguesa Cancro 126 

9 de Março 2014 V Caminhada da Mulher 106 

23 de Março 2014 Percurso Pedestre Valbom dos Figos 72 

12 de Abril 2014 Percurso Pedestre Agueiras 88 

04 de Maio 2014 Percurso pedestre Serra dos Passos 69 

10 de Maio 2014 Percurso Pedestre “À Procura dos Morangos” 168 

24 de Maio 2014 Percurso Pedestre Salesianos 27 

01 de Junho 2014 Percurso Pedestre Vila verdinho 89 

14 de Junho 2014 Percurso Pedestre União de Freguesias de 
Avidagos, Navalho e Pereira 

97 

12 de Julho 2014 Percurso Pedestre N.ª S.ª do Amparo 101 

12 de Setembro 2014 

Caminhada Comemorativa do dia Europeu do 
Pedestrianismo 

Dia Europeu do Pedestrianismo 

50 

20 de Setembro 2014 I Marcha de Montanha Liga dos Combatentes 21 

21 de Setembro 2014 Passeio Pedestre de Abreiro 63 

27 de Setembro 2014 Passeio Pedestre de Cedães 47 

18 de Outubro 2014 Passeio Pedestre "Caminhos da Ripa" 67 
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9 de Novembro 2014 Passeio Pedestre Suçães 106 

15 de Novembro 2014 Caminhada da Diabetes 74 

30 de Novembro 2014 Caminhada Solidária  "Padre Damasceno" 81 

21 de Dezembro 2014 Passeio Pedestre de Carvalhais 24 
Total Participantes 1643 

 

Percursos Pedestres (últimos 3 anos) 
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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.  

Desde janeiro de 2014 o valor da inscrição dos participantes é entregue à Liga dos Combatentes, a 

qual em contrapartida é responsável pelo seguro efetuado para cada participante. 

88..55..44  ––  MMeerrccaaddoo  ddee  RRuuaa  

 

Com o objectivo de valorizar o comércio tradicional e os produtos regionais deu-se continuidade ao 

Mercado de Rua. Organizaram-se 5 fins-de-semana, entre fevereiro e dezembro. Esta atividade, 

para além de ser uma demonstração de artesanato e produtos regionais, transforma as ruas em 

espaços de animação e atração para os que nos visitam e também para os munícipes. 

88..55..55  ––  EEvveennttooss  
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O ano de 2014 caracterizou-se pela promoção de um elevado número de feiras promocionais quer 

em Mirandela quer em algumas aldeais assumindo sempre uma componente temática assente nos 

produtos regionais e em componentes de valorização do território como a gastronomia.  

ANEXO 7 – Relatório de atividades das Feiras Temáticas realizadas no concelho de 

Mirandela em 2014 

Designação do evento 
Festival de Sabores de Azeite Novo  
Feira da Alheira de Mirandela na Alfândega do Porto  
Feira do Tordo de Mascarenhas  
Feira da Alheira de Mirandela 
Feira  

 
Feira à Moda Antiga  
Feira dos Ramos de Frechas 
Feira do Vinho e do Morango de S. Pedro Velho Feira do Vinho e do Morango 
Feira da Cereja 
Feira do Queijo e do Mel 
Feira do Figo e do Património 
Feira de Artesanato, Caça e Produtos Regionais 
Feira da Azeitona e Mecanização Agrícola 
Feira do Pão e do Azeite de Suçães 
Feira da Couve Penca de Carvalhais 
Feira Infur - Valladolid 

 

   

88..55..66  ––  OOuuttrrooss  

Designação do serviço N.º/Valor 
Vendas de material promocional €45 
Vendas à consignação €226,10 
Correspondência por ‘e-mail’ (recebida/enviada) 2483 

88..66  ––  DDeessppoorrttoo  

O setor do Desporto é composto por cinco técnicos superiores afetos à Piscina Municipal de 

Mirandela e responsáveis pelo desenvolvimento desportivo local através dos seguintes campos: 

Carta Desportiva Municipal, Desporto Formal, Desporto Informal, Eventos Desportivos e Gestão de 

Equipamentos Desportivos.  
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8.6.1 – Carta Desportiva Municipal 

AAttiivviiddaaddeess  DDeessppoorrttiivvaass  nnoo  CCoonncceellhhoo  ddee  MMiirraannddeellaa  

Instalações Desportivas – Jogos, atividades e eventos (por mês) – ANEXO 8 

88..66..22..––  DDEESSPPOORRTTOO  FFOORRMMAALL  

8.6.2.1. – Colaboração com o GACIP 

Semanalmente são elaboradas pelo Técnico Superior, responsável por este setor, uma média de três 

notícias sobre o Desporto do Concelho de Mirandela e os respetivos resultados desportivos. Visto 

que todas as semanas são publicadas as notícias e os resultados desportivos das equipas e atletas, 

foram produzidos 210 conteúdos destinados ao Portal do Desporto em Mirandela. Mensalmente é 

ainda lançada neste portal a Agenda Desportiva. 

Simultaneamente também é efetuada a gestão das plataformas de “Social Media” na Internet 

(Facebook e Youtube) tendo sido efetuadas ao longo do ano de 2014 um total de 544 publicações 

no Facebook do Portal do Desporto em Mirandela e publicados 10 vídeos no canal no Youtube. O 

canal no Youtube teve 7785 visualizações e 13 subscritores durante o ano de 2014, o total de 

visualizações do Canal até ao momento é de 51 mil sendo o total de subscritores 40. 

 
(Desempenho do Canal no Youtube em 2014) 

8.6.2.2. – Organização dos Encontros Municipais de Futebol e Torneio Inter Freguesias 

No seguimento do projeto lançado em 2013, no qual foi proposto pelo Município aos clubes de 

Futebol locais a realização dos Encontros Municipais em Petizes e Traquinas, no ano de 2014 foram 

realizados 7 Encontros Municipais que totalizam 657 participantes. No Torneio Inter Freguesias 

participaram em 2014 apenas 3 equipas e 51 pessoas. 
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N.º de Encontros Municipais Organizados e de Participantes
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N.º de Freguesia Envolvidas e Jogadores Participantes
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8.6.2.3. – Candidaturas a Projetos de Âmbito Nacional e Europeu 

No âmbito do Programa Erasmus Plus foram estabelecidas 11 parcerias internacionais, durante o 

ano de 2014, que levaram a que 7 candidaturas fossem submetidas na área do desporto, das quais 

foi aprovada apenas uma em dezembro de 2014 (no total a União Europeia aprovou cerca de 40 

candidaturas em 2014). 

Projetos Europeus na Área do Desporto
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A nível Nacional houve envolvimento na elaboração da nota justificativa, relativa aos critérios de 

seleção, da candidatura submetida pelo Município de Mirandela a 25 de agosto de 2014 para a 

construção do Grande Campo de Relva Sintética que atualmente está já a ser construído no Recinto 

de Feiras e Exposições da Reginorde.  

8.6.2.4. – Protocolos com Federações Desportivas 

No âmbito do protocolo que foi estabelecido com a Federação de Andebol de Portugal 

desenvolveram-se uma série de ações que visavam implementar a modalidade no Concelho de 

Mirandela. Foi realizada uma ação de formação para técnicos e dois Festand’s. 

A ação de formação contou com a participação de 10 técnicos/professores e os dois Festand’s 

realizados contaram com a participação de 113 atletas no total, um dos Festand’s foi realizado na 

Semana da Juventude e Desporto e o outro durante as Férias Desportivas. 

.  
(Festand da Semana da Juventude e Desporto no Inatel) 

8.6.2.5. – Organização das Atividades para as Férias Desportivas 

No seguimento do que já foi realizado em anos anteriores foram organizadas iniciativas desportivas 

em conjunto com os Clubes locais e as Federações Desportivas Nacionais com as quais há trabalho 

em curso, assim como com os ATL’s da Cidade. Estas iniciativas destinaram-se a um público-alvo 

de aproximadamente 300 crianças e desenvolveram-se durante o mês de julho. 

O gráfico seguinte demonstra que têm sido envolvidos nesta atividade quase sempre os mesmos 

“stakeholders” apesar de se verificarem pequenas variações. 
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Entidades Envolvidas na Organização das Férias Desportivas
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8.6.2.6. – Organização dos Exames Médicos Desportivos 

Durante a época desportiva 2013/14 foram organizadas quatro sessões (fases) de Exames Médicos 

destinadas aos clubes desportivos do concelho de Mirandela. Os atletas participantes foram 117. 

N.º de Atletas que Participaram nos Exames Médicos
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8.6.2.7.– Colaboração e levantamento de dados do Desporto Federado e Desporto Escolar 

O município de Mirandela trabalha regularmente com cerca de 26 organizações desportivas de 

âmbito Local (Clubes Locais), Regional (Associações Regionais) e Nacional (Federações). 

Além do Desporto Federado existe colaboração com as entidades locais e distritais do Desporto 

Escolar. Nesse sentido tem sido efetuada a recolha de dados relativos ao movimento desportivo 

concelhio. 
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No Desporto Escolar, nas Escolas do Concelho de Mirandela praticam-se um total de 9 modalidades 

diferentes (Atletismo, Basquetebol, Badminton, Boccia, Futsal, Natação, Voleibol, Xadrez e Ténis 

de Mesa). A modalidade com mais praticantes é o Futsal com 147 atletas num total de 540 

praticantes existentes no Desporto Escolar. 

Atletas e Modalidades do Desporto Escolar
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No Desporto Federado existem 18 modalidades (excluído as variantes), sendo que a modalidade 

com mais praticantes é o Futebol, com um total de 353 atletas num universo concelhio de 869 

praticantes Federados. 

N.º de Atletas e Modalidades do Desporto Federado
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Em relação a 2012 houve uma diminuição do Nº de atletas do Desporto Escolar, passaram de 604 

em 2012 para 540 em 2013/2014. No Desporto Federado houve um aumento de apenas 4 atletas, 

passou de 865 para 869. No global e somando o Desporto Escolar e o Desporto Federado houve 

uma diminuição de 60 atletas (passou-se de 1469 para 1409 atletas). 

N.º de Atletas no Desporto Escolar e Federado
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8.6.2.7.1. – Total de Troféus conquistados pelas equipas e atletas, no Desporto Federado, nas 
últimas duas temporadas 

Total de Troféus (últimos dois anos)
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Existiu uma diminuição de títulos conquistados pelas equipas e atletas da época 2012/2013 para a 

época 2013/2014, sendo que passou-se de 114 para 88 troféus. 

Uma das principais razões para esta diminuição está relacionada com a saída do João Geraldo para a 

Alemanha pois este representava a conquista de muitos troféus individuais e coletivos para o CTM 

Mirandela. Contudo a época 2012/2013 também foi provavelmente uma das melhores épocas de 

sempre do Desporto no Concelho de Mirandela. 

8.6.2.8. – Orientação de Estágios do Alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à 
Gestão Desportiva 
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Durante 40 dias, entre os meses de abril e maio, foram acolhidas, acompanhadas e orientadas 3 

alunas estagiárias do curso profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva trabalharam no 

Gabinete do Serviço de Desporto no Pavilhão do Inatel. As alunas do 12º ano do Agrupamento de 

Escolas de Carrazeda de Ansiães, no seguimento do que já tinha sido efetuado no ano letivo 

anterior, tinham tarefas atribuídas semanalmente onde colaboravam a nível operacional nas tarefas 

de apoio ao Gabinete de Desporto, Eventos Desportivos e Operacionalização da Piscina Municipal.  

8.6.2.9. – Verificação das condições de segurança das balizas do Parque Dr. José Gama 

Foi efetuada vistoria às balizas do Polidesportivo do Parque Dr. José Gama. As balizas não 

possuíam danos estruturais aparentes que possam colocar a integridade física dos praticantes em 

risco. Encontravam-se fixas ao solo através de um sistema de encaixe o que garante que 

dificilmente caiam quando usadas na prática do futebol, andebol ou hóquei.  

         
(Vista lateral das balizas do Parque Dr. José Gama) 

 

8.6.2.10 - Formação em Arbitragem no Futebol 

Decorreram nos dias 28 de Outubro e 25 de Novembro, no auditório pequeno do Centro Cultural de 

Mirandela, duas acções de formação em Arbitragem no Futebol. 

As iniciativas foram organizadas pelo Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de 

Bragança, árbitros do concelho de Mirandela e Município de Mirandela, tendo contado com a 

participação de 40 pessoas ligadas directa ou indirectamente com o Futebol. 

Além dos árbitros de Futebol, a iniciativa tinha como público-alvo os dirigentes, os treinador e os 

pais dos atletas praticantes da modalidade no Concelho de Mirandela. 

  

88..66..33..  ––  DDEESSPPOORRTTOO  IINNFFOORRMMAALL  
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O projeto Mirandela a Mexer (MaM) tem como missão a promoção e incentivo à prática de 

atividade física de uma forma transversal em todas as áreas da sociedade e acessível a todos os 

munícipes. O MaM carateriza-se por sessões de duas horas de atividade física de carácter gratuito e 

acessível a todos os munícipes com a estreita colaboração de entidades e empresas do Município, 

que também participam no projeto a título gratuito. Em 2014 realizaram-se 8 sessões, duas durante 

a semana e seis ao fim de semana durante o mês de Junho, que contaram com a colaboração 6 

entidades e com participação de 415 munícipes.  

É de salientar que as sessões realizadas durante a semana obtiveram 240 participantes e as sessões 

do fim-de-semana apenas 175, posto isto será de ponderar a realização do mesmo também durante 

a semana para o ano 2015. 

De seguida apresenta-se uma análise comparativa do MaM entre a ano de 2013 e 2014, do número 

de participantes, o número de entidades e empresas colaboradoras assim como a duração do 

projeto, entre outros.  
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Em suma, o Mirandela a Mexer iniciado em 2013 por iniciativa do setor de Deporto Informal notou 

em 2014 um aumento de 74 participantes e de 2 entidades colaboradoras. Em relação à duração do 

projeto houve a diminuição de 1 mês devido às condições climatéricas. 

88..66..44..  ––  EEvveennttooss  DDeessppoorrttiivvooss  

O desporto movimenta massas e a realização de um evento desportivo é um excelente meio de 

promoção e difusão desportiva. Atualmente a organização de um Evento Desportivo ou as diversas 

metodologias são encaradas de uma forma séria e profissional. 

Assim, a realização de um Evento Desportivo requer exigência máxima, qualidade e 

profissionalismo e é cada vez mais importante para que a organização obtenha sucesso e serve 

também para atrair o maior número de participantes, patrocinadores, investidores e outros agentes 

impulsionadores, para eventos a realizar no futuro. 
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88..66..55..  ––  GGeessttããoo  ddooss  EEqquuiippaammeennttooss  DDeessppoorrttiivvooss    

Na gestão da qualidade assumem especial destaque, a satisfação dos munícipes e suas expectativas, 

numa perspetiva de melhoria contínua. O Município de Mirandela assegura a gestão direta e 

responsabilidade de atividades nas Instalações Desportivas da Piscina Municipal de Mirandela e do 

Pavilhão Desportivo Inatel (Recinto José Pina). Nestas instalações decorrem atividades orientadas 

pelo Município, mas também pelas coletividades sedeadas no Concelho de Mirandela.  

88..66..66..  ––  PPaavviillhhããoo  DDeessppoorrttiivvoo  IINNAATTEELL  

 O Pavilhão Desportivo INATEL assume-se desde logo 

como um importante palco de realização de atividades 

associadas à prática desportiva formal, prestando neste 

sentido um grande apoio às coletividades desportivas do 

concelho, no que respeita à realização de treinos e jogos. 

Também de registar que o principal utilizador desta 

instalação é a Escola Secundária de Mirandela, ao abrigo 

de um protocolo celebrado entre esta e o Município. Por 

último, também a prática desportiva informal está associada à instalação, através da realização de 

algumas atividades por grupos, nomeadamente a prática desportiva de futsal. 

88..66..66..11..  ––  AAcceessssooss  ddoo  PPaavviillhhããoo  DDeessppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””  

De acordo com o anterior descrito, e tendo em conta que a utilização deste espaço é um importante 

apoio às coletividades, fica desde logo associada a elevada taxa de isenção, correspondente a 

88,13% em 2013 e 90.58% em 2014. Referir que apenas alguns grupos de prática desportiva 

informal, não se encontram isentos, sendo a diferença registada em ambos os anos referente à 

isenção de mais um destes grupos (PSP), em 2014. 
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Relativamente ao número total de acessos registados, referir o aumento de cerca de 2000 acessos 

em 2014, face a 2013. Ainda neste ponto registar o aumento do número de acessos relativos à 

prática desportiva informal, associada também à realização de algumas atividades pontuais, como 

torneios de futsal. No que concerne à prática desportiva formal, registar alguma redução 

evidenciada, no entanto, referir que em ambos os anos não foi controlada a totalidade dos acessos 

relativa à realização de jogos ao fim-de-semana. 
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Nos acessos por tipo de utente, registar a manutenção do número percentual de acessos por parte da 

Escola Secundária de Mirandela e Escola de Música de Mirandela, a diminuição de 9% dos acessos 

relativa à prática desportiva formal, associada à possível diminuição do número de atletas em 

algumas modalidades, como reflexo de uma maior oferta desportiva no Concelho, e por último, o 

aumento de 6% registado nas atividades associadas à prática desportiva informal. 
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88..66..66..22..  ––  DDeessppeessaass  ddoo  PPaavviillhhããoo  DDeessppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””  

Sendo um equipamento desportivo com prática regular de atividades com cerca de catorze horas 

diárias, mais as registadas ao fim-de-semana, é de salientar desde logo o aumento registado no ano 

de 2014, em cerca de 5000€/ano, face a 2013. Na despesa com esta instalação, não foram 

considerados os gastos com os recursos humanos que a ela estão afetos.  
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Despesa Mensal / Ano
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As grandes despesas associadas a esta instalação desportiva estão relacionadas essencialmente com 

os consumos de eletricidade e gás, mas também a necessidade de nos últimos anos se efetuarem 

reparações mais avultadas, como a registada em 2014, na revisão e substituição de bastantes 

componentes na iluminação do recinto de jogo. 

Despesa Anual / Serviços
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Relativamente à despesa média mensal por serviço, salientar o aumento do consumo de gás em 

2014, face a igual período de 2013, em cerca de 300€/mês, que ficam essencialmente a dever-se à 

utilização mais recorrente do sistema de aquecimento instalado no recinto de jogo. Esta situação 

regista-se principalmente nos meses mais frios, devido ao facto de o ambiente térmico do Pavilhão 

ser bastante desconfortável para a prática de atividade desportiva. No global da despesa média 
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mensal, referir o aumento das despesas em cerca de 500€/mês, associada não só ao anterior 

descrito, mas também à aquisição e montagem dos componentes da iluminação, atrás mencionados. 

Médias da Despesa Mensal / Serviços
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Total da Despesa Média Mensal
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88..66..66..33..  ––  RReecceeiittaass  ddoo  PPaavviillhhããoo  DDeessppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””  

Associada à elevada taxa de isenção já referida, a quantificação das receitas está associada por 

completo ao pagamento de horas de utilização deste espaço, por parte de três grupos de prática 

desportiva informal em 2014, e por quatro grupos de prática desportiva informal em 2013. Para 

além disto referir que a partir do mês de setembro de 2014, um dos grupos viu a cedência de horas 

atribuída em 2013 de duas para uma. 
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A média mensal e diária de receitas é, como pode observar-se, bastante insignificante, sendo de 

registar o decréscimo de cerca de 20€/dia em 2014, face a obtido em 2013. Como pode verificar-se, 

os factos anteriormente descritos levam a que as receitas tenham descido ligeiramente no plano 

anual, cerca de 250€/ano, em relação a 2013. 
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Média Diária de Receitas
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88..66..66..44..  ––  RReecceeiittaass  VVss  DDeessppeessaass  ddoo  PPaavviillhhããoo  DDeessppoorrttiivvoo  ““IINNAATTEELL””  

  

O enorme desequilíbrio entre receitas e despesas está bem patente no gráfico acima, onde em 2013 

a receita representava apenas 15% do total da despesa, tendo este número reduzido em 2014, com 

apenas 10%. 

  

88..66..66..55..  ––  PPeerrcceennttaaggeemm  ddee  HHoorraass  UUttiilliizzaaddaass  VVss  NNããoo  UUttiilliizzaaddaass  eemm  RReellaaççããoo  aaoo  TToottaall  ddee  HHoorraass  

CCeeddiiddaass  

Relativamente à diferença entre as horas que foram cedidas e as que na realidade foram utilizadas, 

referir que a menor taxa de desperdício é a obtida pela prática desportiva informal e ATL’, 

diminuindo as taxas obtidas em 2013. Relativamente à prática desportiva formal, registar que em 

2014, do total de horas cedidas, 28% não foram utilizadas, tendo-se inclusivé aumentado o número, 
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face a 2013 (23%). Por último, como retrata o gráfico o grande desperdício de horas cedidas às 

Escolas, que em 2014 utilizaram metade (50%) das horas cedidas, piorando-se os registos obtidos 

em 2013. 
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Reportando-se apenas a isenção de custos atribuídos às coletividades (desporto formal), representa-

se em cima um comparativo dos valores isentados em 2013 e 2014. O cálculo foi feito tendo por 

base o total de horas utilizadas por ano, e como anteriormente referido, não foram consideradas as 

horas de utilização relativas aos jogos que decorrem ao fim-de-semana. Os valores base para 

cálculo são os previstos no regulamento de utilização do Pavilhão Inatel. Como pode ver-se, em 

2014 o número de horas utilizadas diminui para alguns clubes, no entanto, as cedidas eram 

exatamente as mesmas que em 2013.  
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88..66..77..  ––  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall  ddee  MMiirraannddeellaa  

 A Piscina Municipal tem como objetivo contribuir para 

o enriquecimento da sociedade na qual está inserida, 

respeitando os valores fundamentais inerentes à 

atividade. Tem constituído preocupação fundamental da 

Câmara Municipal de Mirandela a melhoria das 

condições de vida dos seus munícipes e a otimização da 

sua intervenção, acreditando que desta forma pode 

consolidar-se o futuro da população, contribuindo para 

uma ocupação saudável do tempo livre, estilo de vida ecológico e sadio, prazer lúdico do desporto, 

cultura física, socialização através do desporto e realização humana. 

É seguindo este propósito que a Piscina Municipal de Mirandela definiu uma política da qualidade 

com o objetivo de prestar um serviço com bases sólidas de qualidade a todos os nossos utentes e a 

todas as instituições do concelho que frequentam aquele espaço.  

88..66..77..11..  ––  AAcceessssooss  àà  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall  ddee  MMiirraannddeellaa  

  

Sendo um dos principais objetivos desta instalação o 

acesso à prática desportiva de todos os munícipes 

importa referir que, de todos os que utilizaram este 

espaço, alguns encontravam-se em regime de 

isenção (52,48% em 2013 e 48,16% em 2014). O 

número de utilizadores isentos em 2014 reduziu face 

a 2013 e o objetivo é que este número seja ainda 

menor em 2015.  
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Tendo por base as alterações introduzidas neste campo a partir do mês de setembro de 2014, 

importa referir, como podemos ver em baixo, a diminuição do número de utilizadores isentos no 

período compreendido entre os meses de setembro e dezembro de 2014 (cerca de 14%), em 

comparação com o período compreendido entre os meses de janeiro e julho, do mesmo ano. 

  

Na comparação entre o total de acessos dos utilizadores da Piscina Municipal entre os anos de 2013 

e 2014, podemos verificar que as alterações introduzidas no relativo à atualização da tabela de 

preços não parecem ter reduzido o número de utilizadores, uma vez que em 2014 se verificou até 

um ligeiro acréscimo (cerca de 150 acessos). 
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Na classificação dos acessos por tipo de utente podemos dizer que os principais responsáveis pela 

utilização da Piscina Municipal continuam a ser as atividades regulares, oferecidas pela Escola de 

Natação (Hidroginástica, Natação para Bebés, Infantil e Sénior), seguindo-se da utilização em 

Regime Livre e dos Clubes e Associações. Neste aspeto referir que no ano 2014, se verificou um 

ligeiro aumento de acessos nas Atividades oferecidas pela Escola de Natação, pelas Escolas 

Públicas e pelas Juntas de Freguesia, e um ligeiro decréscimo de utilização nas atividades dos 

Clubes e Associações e ATL’s, em comparativo com o ano de 2013. 

  

Ainda neste ponto dizer que a atividade regular da Escola de Natação de Mirandela representa um 

total de 36% do total de acessos à Piscina Municipal (aumento de 2% em relação a 2013), seguindo-

se da utilização em Regime Livre, que representa o mesmo número no comparativo dos últimos 

dois anos (21%) e dos Clubes e Associações (decréscimo de 2% em relação a 2013).  
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Especificamente, os números de acessos à piscina municipal de Mirandela, que resultaram do 

transporte gratuito efetuado pelo município, são:   

Tipo de Utente jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Total %
Média 

Mês

JF Franco 7 25 19 6 22 22 2 0 24 18 17 7 169 6,16% 15

JF Vila Boa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 17 0,62% 2

JF Vale Madeiro 30 24 17 27 20 7 3 0 31 30 20 20 229 8,35% 21

JF São Pedro Velho 17 24 20 13 28 24 0 0 10 24 19 13 192 7,00% 17

JF Passos 65 61 86 73 50 62 44 0 45 93 65 22 666 24,27% 61

C. Social do Romeu 13 23 12 13 20 21 24 0 0 15 15 0 156 5,69% 14

CCR Cachão 83 57 79 74 95 61 43 0 72 107 113 58 842 30,69% 77

JI_Carvalhais 7 5 8 7 7 0 0 0 0 32 43 21 130 4,74% 12

JI_Frechas 27 8 19 6 12 0 0 0 0 20 26 7 125 4,56% 11

JI_Romeu 0 20 19 0 17 0 0 0 0 9 20 5 90 3,28% 8

JI_Praça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 48 18 128 4,66% 12

Total 249 247 279 219 271 197 116 0 182 410 392 182 100,00%
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88..66..77..22..  ––  DDeessppeessaass  ddaa  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall  ddee  MMiirraannddeellaa  

Tratando-se de uma instalação a que ao longo dos últimos anos estão associados grandes consumos, 

dada a sua particularidade, no que respeita à criação de ambientes térmicos favoráveis à prática 

desportiva de atividade física durante onze meses do ano, com 12 horas e trinta de serviço/dia, com 

seis dias da semana aberta ao público, consideram-se a seguir os vários tipos de despesa associados 

à instalação. Na despesa com a Piscina Municipal não foram considerados os gastos com os 

recursos humanos que a ela estão afetos. 
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Total de Despesa Mensal
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No comparativo de despesas entre os dois últimos anos, registar o aumento destas, no ano de 2014 

(cerca de 2.000€), mas a que se devem associar algumas intervenções consideráveis efetuadas no 

mês de agosto, como a substituição dos pisos de madeira, a revisão completa dos filtros de areia, a 

intervenção na cobertura, a substituição de alguns componentes desgastados e as intervenções 

efetuadas nos pisos dos balneários e paredes de azulejo do tanque pequeno. 
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Despesa Anual por Serviço
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Despesa Média Mensal por Serviço
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Relativamente ao grupo de grandes despesas com o funcionamento desta instalação, destacar desde 

logo a diminuição do consumo de gás em 2014 (cerca de 900€/mês), a que fica a dever-se a 

instalação da uma nova caldeira no início deste ano, com maior capacidade e mais ajustada às 

necessidades dos equipamentos da Piscina Municipal. Pela negativa, ressalvar, os aumentos do 

consumo de energia elétrica, e também a maior necessidade de reparações efetuadas na instalação. 

88..66..77..33..  ––  RReecceeiittaass  ddaa  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall  ddee  MMiirraannddeellaa  

Como descrito anteriormente, a Piscina Municipal, têm estado desde a sua abertura, associada a 

uma taxa de isenção bastante elevada. Neste capítulo, as suas principais fontes de receita são as 

registadas com as atividades oferecidas pela Escola de Natação e com a utilização por parte do 

Regime Livre, sendo que até setembro de 2014, os utilizadores com menos de 11 anos e mais de 65 

anos se encontravam completamente isentos. A partir de setembro de 2014, a isenção verifica-se 
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apenas para menores de 5 anos, tento também havido um ajuste na tabela de preços, que não sofria 

qualquer atualização desde a abertura da Piscina Municipal, em 2004. 

                      

Total de Receitas Mensal
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As receitas mensais da Piscina Municipal são algo variáveis ao longo do ano, apontando-se os 

meses com menor receita os de julho e dezembro e os de maior receita, outubro e novembro. Realce 

para o número médio de receitas em 2014, superior em cerca de 400€/mês em relação a 2013, e a 

que fica a dever-se principalmente os números registados em setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2014. A este número deve ficar também associado o aumento no número de não 

isentos e o aumento do valor dos preços verificados a partir de setembro de 2014, mas também, o 

aumento do número de utilizadores da Escola de Natação. Relativamente à média diária de receitas, 

referir que nos últimos meses de 2014, a receita média diária cobrada é superior a 200€/dia. 
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Tal como estipulado no Regulamento de Utilização da Piscina Municipal de Mirandela, os 

pagamentos de mensalidades são normalmente efetuados entre o dia 1 e 9 de cada mês, sendo no 

entanto de realçar que em 2014, houve um ligeiro aumento nas mensalidades cobradas, no período 

compreendido entre o dia 10 e 20 de cada mês, o que deve ser considerado na elaboração de um 

ajuste nas datas de pagamento, aquando da elaboração de um novo Regulamento. 

88..66..77..44..  ––  RReecceeiittaass  VVss  DDeessppeessaass  ddaa  PPiisscciinnaa  MMuunniicciippaall  ddee  MMiirraannddeellaa  
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Como pode verificar-se no gráfico acima o volume de despesas anual em 2013 e 2014 é bastante 

idêntico, registando-se um ligeiro aumento em 2014, como anteriormente justificado. Relativamente 

às receitas o volume de 2014 é superior face a 2013, registando-se um aumento de cerca de 

4000€/ano, que está associado aos fatores anteriormente descritos. Importa referir, que de acordo 

com o gráfico acima se verifica um desequilíbrio bastante acentuado entre a receita e a despesa, 

levando a que a receita apenas cubra um terço da despesa. 

 

Analisando de uma forma média o número de acessos, as receitas e as despesas, podemos concluir 

que a despesa média por acesso à Piscina Municipal se situa na ordem dos 3.84€ em 2013, e 3.86€ 

em 2014. Significa isto, que se em cada acesso à Piscina, tivesse sido cobrado este valor, o 

equilíbrio entre receitas e despesas teria sido completo. Relativamente à receita média por acesso 

pago, dizer que esta é já ligeiramente superior em 2014 (2,88€) em comparação com 2013 (2.82€), 

no entanto ainda inferior em cerca de 1€ em relação à necessidade de despesa média por acesso. 

99  ––  UUNNIIDDAADDEE  OORRGGÂÂNNIICCAA  DDEE  EESSTTUUDDOO,,  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  EE  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAA    
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99..11  ––  PPrroojjeettooss  ee  CCaannddiiddaattuurraass  aa  FFuunnddooss  EEssttrruuttuurraaiiss  

O Serviço de Projetos e Candidaturas a Fundos Estruturais, coordenado pelo Vereador com o 

Pelouro das Obras, contou em termos de recursos humanos com um Técnico Superior a tempo 

inteiro e um outro a tempo parcial. 

 

Durante o ano transato, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

1) Verificação das oportunidades de financiamento, através da abertura de concursos para a 

apresentação de candidaturas; 

2) Recolha e tratamento de informação com vista a apresentação de candidaturas para obtenção 

de cofinanciamento no âmbito dos diferentes programas nacionais e comunitários; 

3) Apoio aos diversos serviços da autarquia, nomeadamente no que se respeita ao comprimento 

dos procedimentos concursais aplicáveis, tendo em vista a submissão de candidaturas para 

efeito de cofinanciamento, aos diversos programas nacionais e comunitários existentes; 

4) Instrução, organização e tramitação de processos, expediente, documentação e arquivo dos 

assuntos relacionados com a execução de projetos de investimento; 

5) 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; 

6) Recolha e tratamento de informação com vista ao preenchimento de apresentação dos 

Pedidos de Pagamento Parciais e Finais, assim como dos respetivos relatórios anuais e 

finais; 

7) Atualização da Base de Dados, respeitante aos projetos cofinanciados; 

8) Execução de outras diligências que se enquadrem no âmbito ou que sejam superiormente 

distribuídas; 
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9) Assegurar as ligações funcionais com os outros serviços intervenientes nos processos; 

10) Elaboração das mais variadas Informações, nomeadamente sobre os procedimentos que 

devam ser adotados tendo em vista a elaboração, gestão, acompanhamento e encerramento 

de candidaturas; 

11) Apoio a Juntas de Freguesia e IPSS, na apresentação de Candidaturas, Pedidos de 

Pagamento, Relatórios Anuais e Finais, e Protocolos de Modernização Administrativa; 

12) Apoio aos beneficiários do programa Solarh, nomeadamente na elaboração e 

acompanhamento de candidaturas; 

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

14) Apresentação de pedidos de Informação/Pareceres Técnicos aos Gestores dos diversos 

Programas. 

 

  Anos / Quantidade (n.º) 

Indicadores do Serviço 2011 2012 2013 2014 

N.º de candidaturas submetidas 11 2 1 2 

N.º de candidaturas aprovadas 7 0 0 0 

N.º Candidaturas Aprovadas / Não Executadas 0 0 0 0 

% de Candidaturas Aprovadas 63,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

% de Candidaturas Aprovadas Não Executadas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Valor de Candidaturas Aprovadas/ Não 

Executadas (€)     15.999,12 € 918.853,02 € 
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Conforme se pode constatar nas tabelas e gráfico acima apresentados, o número de candidaturas 

apresentadas tem vindo a diminuir, o que se justifica pelo facto destas incidirem sobretudo nos 

primeiros anos de execução dos quadros comunitários de apoio. 

O número absoluto de candidaturas aprovadas tem diminuindo porque têm vindo a ser apresentadas 

menos candidaturas, no entanto a percentagem de candidaturas aprovadas tem vindo a aumentar, 

fruto de experiência acumulada, com exceção dos dois últimos anos em que não foi aprovada 

qualquer candidatura. 

A não aprovação das candidaturas não se deveu a qualquer deficiência técnica (falta de mérito), mas 

sim por questões relacionadas com o enquadramento no regulamento especifico, como foi o caso 

das 2 candidaturas submetidas em 2012 no âmbito do “Ciclo Urbano da Água - Vertente em Baixa - 

Modelo não Verticalizado” do POVT, ou por questões de maturidade das operações, como foi o 

caso da candidatura apresentada em 2013, que à data de candidatura ainda não se tinha adjudicado a 

empreitada de “Reabilitação e Adaptação do Edifício da Casa do Povo a Posto da G.N.R. de Torre 

de Dona Chama”. 

No que se refere às 2 candidaturas apresentadas em 2014, a não aprovação deveu-se a questões 

relacionadas com o facto do Município de Mirandela não satisfazer à data as condicionantes 
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impostas pelo aviso de abertura, na medida em que não possuía a taxa de execução global FEDER 

imposta pelo aviso de abertura 

O número de candidaturas aprovadas e não executadas, também tem vindo a diminuir, quer em 

termos absolutos, quer em termos relativos, dado que as últimas candidaturas apresentadas registam 

um maior grau de maturidade, sendo este medido através da adjudicação ou não adjudicação dos 

bens e serviços/empreitadas (condição necessária à aprovação/contratação das últimas 

candidaturas). 

Em 2013 e fruto de uma sugestão resultante da auditoria interna da qualidade, foi incluído o 

indicador “Valor de Candidaturas Aprovadas/ Não Executadas (€)”, registando-se uma não 

execução de apenas 15.999,12€, fruto de não ocorrência de qualquer descativação/libertação de 

fundos (FEDER ou FUNDO DE COESÃO) e pelo facto de apenas se ter encerrado a candidatura 

“Reestruturação da Rede Viária Municipal Primária – Fase I”, que tinha sido objeto de uma 

alteração à decisão de financiamento (02/05/2012) numa fase em que já se registava uma taxa de 

execução muito considerável. 

Fruto da descativação/libertação FEDER verificada na generalidade das reprogramações 

apresentadas, em 2014 verificou-se a não execução de 918.853,02€. 

Em 2014 foi dada prioridade à execução e encerramento das candidaturas, tendo sido apenas 

apresentadas duas candidaturas a financiamento no âmbito do regulamento “Equipamentos para a 

Coesão Local” do ON.2 – O NOVO NORTE, para construção do “Complexo Reginorde - Grande 

Campo de Jogos de Relva Sintética”. 
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MMaappaa  ddee  aaccoommppaannhhaammeennttoo  ddaass  CCaannddiiddaattuurraass  aapprroovvaaddaass  

Data Data Data Invest. Elegível

Apresentação
Total Elegível

Decisão Contratação Inicial Candidatura

(€) (€) Financiamento (€)

Protecção Civil
Mitigating Spatial Relevant Risks in European 
Regions and Towns

MISRar ----------------------------------------------------------------------- Parceiro 15-01-2008 116.940,00 € 116.940,00 € 116.940,00 €

Gabinete de 
Arqueologia

Sistema de Gestão para o Património do 
Concelho de Mirandela (SISTMIR)

SISTMIR ----------------------------------------------------------------------- Promotor 09-04-2008 592.388,02 € 558.204,45 € 27-11-2008 02-12-2008 558.204,45 €

Actividades 
Economicas

ecoCITRAS – Rede de Cidades Ecológicas e 
Inovadoras de Trás-os-Montes

ecoCitras - 
Operação n.º 4

-Centro de Competências Agro-Alimentar- Construção 
(ECOTECA);
-Plataforma de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
Equipamentos;

Parceiro 06-10-2008 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 24-07-2009 26-10-2009 15.000.000,00 €

Urbanismo
tuaMirandela - Regeneração Urbana do 
Centro Histórico de Mirandela

tuaMirandela Promotor 21-10-2008 9.994.271,40 € 9.994.271,40 € 26-06-2009 30-06-2009 9.994.271,40 €

2008 4 675.144,45 €

Protecção Civil
Candidatura à Constituição de uma Equipa de 
Sapadores Florestais - Município de Mirandela

-Equipa de Sapadores Florestais - Equipamento; Promotor 02-02-2009 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €

Acessibilidades
Pavimentação da Estrada Municipal de 
Ligação entre a E.N. 15 e a E.N. 314, 
passando por Avidagos

-Pavimentação da Estrada Municipal de Ligação entre a 
E.N. 15 e a E.N. 314, passando por Avidagos;

Promotor 22-06-2009 1.249.633,53 € 1.249.633,53 € 13-04-2010 21-04-2010 1.249.633,52 €

Acessibilidades
Beneficiação da E.M. 560, da E.N. 15 aos 
Avantos e da E.M. 561, dos Avantos a Alvites

- Beneficiação da E.M. 560, da E.N. 15 aos Avantos e da 
E.M. 561, dos Avantos a Alvites;

Promotor 22-06-2009 1.009.002,49 € 1.009.002,49 € 13-04-2010 21-04-2010 1.009.002,49 €

Turismo Entre Margens Entre Margens
-Sistema de Apoio ao Cluster de Industrias Criativas - 
Entre Margens - Serviços;

Parceiro 31-07-2009 1.315.092,23 € 1.315.092,23 € 23-02-2010 20-05-2010 1.315.092,23 €

Ensino
Quadros Interactivos - 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e Jardins de Infância 

Quadros Interactivos - 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Jardins de Infância 

Promotor 01-10-2009 Dez-10

Turismo Percursos Pedestres Municipais
-Conservação e Valorização so Património Rural - 
Percursos Pedestres Municipais;

Promotor 16-10-2009 121.624,80 € 101.879,00 € 07-05-2010 02-12-2010 70.979,00 €

Energia
MIRANDELA energia XXI – Redução da 
Factura Energética na Rede de Iluminação 
Publica

MIRANDELA 
energia  XXI 

-Redução da Factura Energética na Rede de Iluminação 
Publica;

Promotor 07-12-2009 418.143,94 € 411.764,70 € 26-10-2010 25-07-2011 418.143,94 €

Actividades 
Economicas

olivaTMAD - Rede Temática de Informação e 
Divulgação da Fileira Olivícola de Trás-os-
Montes e Alto Douro

Parceiro 31-12-2009 100.000,00 € 100.000,00 € 09-06-2010 07-09-2010 100.000,00 €

2009 8 4.197.851,18 €

-Criação da Zona 30;

Investimento Proposto

Designação do Projecto/Adjudicação/EmpreitadasSector AcrónimoDesignação da Candidatura/Operação Qualidade
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2009 8 4.197.851,18 €

Urbanismo tuaMirandela - MIRANDELA SUSTENTÁVEL tuaMirandela

-Criação da Zona 30;
- Melhoria de Acessibilidade e Mobilidade Urbana - 
Rotunda Pedro Da Manta / Santa Marinha
-Recuperação e qualificação urbanística da Rua e 
Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros 
Voluntários;
-Supressão de Barreiras Arquitectónicas;
-Mobiliário Urbano e Sinaléctica:

Promotor 30-06-2010 1.127.354,95 € 1.127.354,95 € 14-12-2010 16-02-2011 1.214.325,00 €

Urbanismo tuaMirandela - MIRANDELA INOVADORA tuaMirandela

-InovService - Plataforma Interactiva de apoio aos 
serviços, comércio e turismo;
-TuaSruas - Centro de Segurança e de Informação;
-Terra Olea - Museu do Azeite de Mirandela - Construção 
e Equipamento;

Promotor 30-06-2010 1.345.249,38 € 848.352,94 € 14-12-2010 16-02-2011 1.807.650,00 €

Urbanismo tuaMirandela - MIRANDELA SOLIDÁRIA tuaMirandela Parceiro 30-06-2010 2.610.687,51 € 2.101.050,00 € 14-12-2010 16-02-2011; 01/04/2011 2.101.050,00 €

Urbanismo tuaMirandela - MIRANDELA CRIATIVA tuaMirandela

- Reabilitação e valorização do Paço dos Távoras;
- Elaboração do Projecto Técnico "AVAC";
- Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes - Obras de 
Recuperação e Conservação - 1.ª Fase
- Elaboração do Projecto Técnico de "Refuncionalização 
do edificio do antigo quartel da PSP";
- Recuperação e valorização da Igreja da Misericórdia 
para a instalação de um Museu (nucleo museológico) de 
Arte Sacra;
- Refuncionalização do edificio da sede da "Associação 
dos Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses" para a 
instalação da Academia de Música;
- Dinamização e Modernização do Complexo Cultural;
- Elaboração do Projecto Técnico de "Dinamização e 
Modernização do Complexo Cultural";

Promotor 30-06-2010 4.185.300,00 € 2.458.976,13 € 14-12-2010 16-02-2011; 27/09/2011 4.185.300,00 €

Urbanismo tuaMirandela - MIRANDELA COOPERANTE tuaMirandela

- Animação da Parceria Local - Serviços/Equipamentos;
- Dinamização do Programa de Acção e Divulgação - 
Serviços/Equipamentos;
- Gabinete de Apoio à Auto-Regeneração - 
Serviços/Equipamentos;

Promotor 30-06-2010 363.721,75 € 363.721,75 € 22-07-2011 15-09-2011 673.089,14 €

Actividades 
Economicas

Promoção e Valorização do Azeite de Trás-os-
Montes DOP

Parceiro 30-07-2010 668.335,84 € 668.335,84 € 668.335,84 €

Actividades 
Economicas

Plataforma de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - Pólo Mirandela

ecoCitras - 
Operação n.º 4

Centro de Competências Agro-Alimentar- Construção 
(ECOTECA);
-Plataforma de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
Equipamentos;

Promotor 29-10-2010 1.185.154,81 € 1.077.641,21 € 13-07-2011 21-09-2011 1.749.980,48 €

2010 7 12.399.730,46 €  
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2010 7 12.399.730,46 €

EQUALIZAR Mirandela Promotor 10-01-2011 68.420,15 € 68.420,15 € 20-04-2011 06-09-2011 68.420,15 €

Ambiente
Rede de Drenagem de Águas Residuais e 
Abastecimento de Água de Vila Nordeste - 
Cachão

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento 
de Água de Vila Nordeste - Cachão;

Promotor 01-02-2011 874.248,38 € 462.637,80 € 30-05-2011 08-06-2011 423.047,62 €

Ambiente
Rede de Drenagem de Águas Residuais e 
Abastecimento de Água de Vila Nordeste - 
Cachão

Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento 
de Água de Vila Nordeste - Cachão;

Promotor 01-02-2011 874.248,38 € 462.637,80 € 30-05-2011 08-06-2011 423.047,63 €

Ambiente
Colmatação da Rede de Abastecimento de 
Água e Drenagem de Águas Residuais do 
Concelho de Mirandela

Promotor 22-03-2011 1.764.947,96 € 919.113,20 € 30-05-2011 08-06-2011 871.990,70 €

Ambiente
Colmatação da Rede de Abastecimento de 
Água e Drenagem de Águas Residuais do 
Concelho de Mirandela

-Rede de Drenagem de Águas Residuais e 
Abastecimento de Água de Avantos;
-Rede de Drenagem de Águas Residuais nos Avidagos e 
em Pereira;
-Rede de Drenagem de Águas Residuais e 
Transformação de Fossa Séptica em ETAR de Plantas na 
Aldeia da Bouça - 2.ª Fase;
-Saneamento em Cabanelas - 2.ª Fase;
-Rede de Drenagem de Águas Residuais e de 
Abastecimento de Água em Cedães;
-Rede de Drenagem de Águas Residuais, Abastecimento 
de Água e ETAR de Plantas em Eixes;
-Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR de 
Mascarenhas;
-Saneamento em Mascarenhas E.M. 206-1;
-Rede de Rega em Diversos Pontos da Cidade e Ligação 
a um Ramal de Saneamento;
-Transformação de Fossa Séptica em ETAR na Aldeia de 
Suçães;
-Rede de Drenagem de Águas Residuais e 
Abastecimento de Água de Vale de Lobo;
-Rede de Drenagem de Águas Residuais e de 
Abastecimento de Água de Vale de Telhas;

Promotor 22-03-2011 1.764.947,96 € 919.113,20 € 30-05-2011 08-06-2011 871.990,70 €

Protecção Civil Estrada mais Segura; Estrada com Vida
Elaboração do Plano Municipal de Segurança Rodoviária 
(PMSR)

Parceiro 28-02-2011 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ambiente Praia Fluvial Parque Dr. José Gama Aquisição de Máquina Manual de Limpeza do Areal Promotor 24-02-2011 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Acessibilidades
Reestruturação da Rede Viária Municipal 
Primária – Fase I

Beneficiação do Acesso ao Parque de Campismo
Pavimentação da E.M. 553 - Vilares da Torre

Promotor 31-03-2011 787.906,30 € 787.906,30 € 30-05-2011 08-06-2011 784.350,00 €

Turismo Rede Integrada de Promoção do Turismo Parceiro 25-02-2011

Educação
Construção da Escola Superior de 
Comunicação, Administração e Turismo de 
Mirandela

Construção da Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela

Promotor 14-07-2011 5.818.596,83 € 5.818.596,83 € 09-11-2012 14-11-2012 5.018.091,24 €
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2011 10 8.460.938,04 €

Protecção Civil
Promoting and Implementing Strategies for 
Risk Management and Assessment

PRISMA ----------------------------------------------------------------------- Parceiro 31-12-2012 58.932,00 € 58.932,00 € 12-12-2012 58.932,00 €

2012 1 58.932,00 €

Desporto
Complexo Reginorde - Grande Campo de 
Jogos de Relva Sintética

Campo de Futebol - Reginorde, caracterizada pela 
componente de construção civil de preparação de base
Campo de Futebol - Reginorde - Relvado

Promotor 23-01-2015 408.066,56 € 408.066,56 € 12-03-2015 20-03-2015 269.990,00 €

Desporto
Equipamentos Polivalentes - Aglomerados 
Urbanos de Cedães e Contins

Construção de 1 polidesportivo em Cedães e 1 outro em 
Contins.

Promotor 23-01-2015 173.558,97 € 150.465,57 € 150.465,57 €

Acessibilidades Variante Urbana Oeste a Mirandela Variante de acesso Oeste a Mirandela Promotor 23-01-2015 81.750,67 € 81.750,67 € 81.750,67 €

Desporto
Requalificação da Portaria da Escola Luciano 
Cordeiro

Requalificação e deslocalização da Portaria da Escola 
Luciano Cordeiro

Promotor 23-01-2015 88.989,31 € 88.989,31 € 88.989,31 €

2015 0 752.365,51 € 729.272,11 € 591.195,55 €
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99..22  ––  PPrrootteeççããoo  CCiivviill    

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Mirandela foi formado em maio de 2004, desde 

então tem vindo a desenvolver várias atividades de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil e 

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

 

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

na área florestal e quatro assistentes operacionais.  

 

99..22..11  ––  PPllaanneeaammeennttoo  ddee  EEmmeerrggêênncciiaa  

• Atualização do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de Mirandela 

• Monitorização de caudal - Ponte açude 

• Ação de sensibilização de Proteção Civil (CODIS, Juntas de Freguesia, CCM e CMDF) 

• Acompanhamento de situações/esclarecimentos sobre Vespa velutina  

• Envio de comentários à revisão da Resolução N.º 25/2008, DE 18/07 – Diretiva relativa aos 

critérios técnicos para elaboração e operacionalização de planos de emergência de Proteção 

Civil – ANMP 

• Envio de comentários sobre a alteração da Lei de Bases da Proteção Civil - ANMP 

• Organização de simulacro no Aeródromo Municipal de Mirandela 

• Participação em simulacro de incêndio na Unidade Hospitalar - ULSNE - Bragança 

• Participação em simulacro de incêndio no Colégio Nossa Senhora do Amparo 

• Participação em simulacro no Aeródromo Municipal de Bragança 

• Notificações no âmbito do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas – 

conservação e manutenção, enviadas 97 notificações, com uma taxa de sucesso de, 

aproximadamente, 94%  

• Sinalização de seis fachadas em risco de queda (Mirandela), três fachadas em risco de queda 

(Mascarenhas, Torre D. Chama e Milhais) 

• Sinalização de queda de dois muros (Mirandela), queda de um muro (Quintas), queda de um 

muro (Vale da Sancha), queda de um muro (Cachão) e queda de um muro (Valongo das 

Meadas) 

• Demolição de beiral, em imóvel na Rua S. Tiago – Mirandela 

• Acompanhamento de uma ocorrência de incêndio urbano em Mirandela 
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• Preenchimento de questionário “Desenvolver um Sistema de Apoio à Decisão Espacial em 

Software aberto para a Proteção Civil” 

• Acompanhamento de três estágios Cursos de Formação - Técnico de Proteção Civil - Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, IP 

• Organização de legislação no âmbito de proteção civil para apoios financeiros 

• Preparação de proposta de Taxa de Proteção Civil 

• Divulgação das atividades do Dia Internacional da Proteção Civil 

• Preenchimento de questionários para o "Estudo de Sustentabilidade das Estruturas de Proteção 

Civil na Área Territorial da CIM-TTM" 

• Organização de procedimento para georreferenciação e verificação de estado de conservação 

dos marcos e bocas de incêndio no concelho 

• Apoio logístico, elaboração de inventário e relatório de ocorrência de intempérie - freguesias de 

Múrias e Suçães 

• Apoio logístico referente a intempérie - freguesias de Mirandela, Avantos e Romeu 

• Corte e remoção de árvores por queda devido a vento forte e chuva intensa   

 

99..22..22  ––  GGaabbiinneettee  TTééccnniiccoo  FFlloorreessttaall  

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

atualização do Plano Operacional Municipal (POM) 

• Implementação de projeto "Floresta Comum" 

• Acompanhamento de projeto EDP - reflorestação no perímetro florestal de Santa Comba 

• Preenchimento de questionário – “As motivações dos incêndios florestais no norte de Portugal” 

• Preenchimento de inquérito - ICNF – Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

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

Autóctones  

• Análise de proposta de Rede Primária - ICNF 

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

Decreto-Lei n.º 17/2009 – Limpeza de Propriedades, enviadas 31 notificações, com uma taxa de 

sucesso de, aproximadamente, 100% 

• Organização de legislação no âmbito florestal para apoios financeiros 

• Preparação de terreno para plantação – Cachão 

• Requerimento sobre poda/abate de sobreiros - ICNF 
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• Envio de notificação de obrigatoriedade de abate e remoção de exemplares de pinheiro e outras 

resinosas hospedeiras do NMP, ICNF - JF Aguieiras e JF São Pedro Velho (zona tampão) 

• Emissão de oito pareceres para autorização prévia de lançamento de fogo-de-artifício 

• Atualização, aprovação pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e colocação na 

plataforma digital (iPLAN) do POM 2014 

• Introdução de dados na plataforma digital SGIF - FGC 2014 

• Envio de AA2013_0407 - ICNF 

• Análise do Plano Operacional Distrital (POD) 2014 

• 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 

• Digitalização de caminhos onde o trator do SMPC realizou silvicultura preventiva 

• Preparação de cartografia de risco de incêndio florestal para o PMDFCI- AMTQT 

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

pedestres de: Frechas, Valbom dos Figos, Vale de Lobo, Vila Verdinho (Rota do Granito), 

Passos, Suçães, Entre-os rios (Chelas), Fradizela, Vale de Gouvinhas 

• Realização de ações de silvicultura preventiva, com trator e moto-manual, nos caminhos rurais 

de: Suçães, Eixos, Pai Torto, Cabanelas, Valongo das Meadas, Vale de Madeiro, Mirandela, 

Torre de Dona Chama, Guide, Carvalhais, Abreiro, Aeródromo Municipal de Mirandela, 

Frechas, Vale da Sancha, Vale de Asnes, Cedães, Cedainhos, Linha do Metropolitano de 

superfície de Mirandela, Vilar de Ouro, S. Pedro Velho, Bouça, Lamas de Orelhão, Passos, 

Guribanes, Alvites, Pousadas, Avantos, Vale de Gouvinhas e Caravelas 

• Realização de silvicultura e limpeza das ribeiras do Mourel e de Carvalhais  

• Realização de gestão de faixas de combustível na praia fluvial da Maravilha 

• Abate/poda de árvores - Mirandela (Museu do azeite e Mata dos Castanheiros), Contins, 

Valongo das Meadas, Cabanelas, Vale de Salgueiro, Cachão e Mascarenhas  

 

A silvicultura preventiva/gestão de combustíveis, em 2014, correspondeu a 90,99ha e este valor 

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

  Descrição do serviço efetuado  

Anos 
Silvicultura preventiva 

FGC (ha) 

2011 151,66 

2012 153,92 
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2013 92,39 

2014 90,99 

Total 488,96 

 

99..22..33  ––  PPrroojjeettooss  

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

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

• Candidatura ao Fundo Florestal Permanente (FFP) - apoio ao GTF 2014 

• Projeto "AMO Portugal" 

• Projeto "Florestar Portugal 2014" 

• Participação no projeto "Semana da Reflorestação Nacional" - espécies autóctones  

• Projeto Semana da primavera Biológica (4.ª edição) - Movimento Plantar Portugal 

• Candidatura - campanhas de sensibilização destinadas a populações escolares – FFP 

• Projeto PRISMA (Promoção e Implementação de Estratégias de Avaliação e Gestão de Risco) 

• Apoio na elaboração de candidatura Facility Management Erasmus Acelarator 

• Preparação de proposta de projeto H2020 - PC 

 

99..22..44  ––  EEccoogguuiiaa  

Preparação de atividades para comemoração dos dias: 

• 1 de março – Dia Internacional da Proteção Civil  

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

• 23 de novembro – Dia das Espécies Autóctones 

 

99..22..55  ––  OOuuttrraass  AAttiivviiddaaddeess  

• Apoio ao Aeródromo Municipal de Mirandela - preparação de auditoria INAC, licenciamento 

de estação do serviço móvel aeronáutico - ANACOM  

• Análise do Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em Portugal  

• Elaboração de protocolo com a Associação de Apicultores do Nordeste (AAN) - âmbito Vespa 

velutina 

• Solicitação de correção de despacho - Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna 

Municipal (CCM) de Mirandela - ICNF 

• Reuniões com o CCM e grupo técnico do CCM  
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• Abertura do posto de turismo de Mirandela (desde as 6 horas, às 5feiras, domingos e feriados 

durante a época de caça) 

• CCM - preparação de informação para Newsletter do Caçador 

• Divulgação de editais sobre espécies migratórias - ZC (ICNF) 

• Parecer "Estudo de valorização do potencial cinegético e piscícola do território da CIM-TM" 

• Comissão de vistorias da CM 

• Elaboração de artigos para a Newsletter CM - ação de sensibilização de PC e projeto EDP no 

perímetro florestal 

• Atualização de conteúdos no sítio do Município - SMPC e caça 

• Apoio logístico a diverso eventos 

• Sinalização de montra partida na Rua Embaixador Eduardo Condé – Mirandela 

• Colocação e reparação de tampas de saneamento na localidade de Mascarenhas e de Cedainhos 

• Colocação de coletores de águas pluviais em Vale de Pereiro 

 

99..22..66  --  PPaarrttiicciippaaççããoo  eemm  eevveennttooss  

• Reunião Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), AMTQT 

• Reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta (CDDF), apresentação POD 2014 – 

CDOS, Bragança 

• Reunião CIM - Projeto de Estruturas Locais de PC 

• Reunião do Conselho Municipal de Segurança 

• Reunião de parceiros, Tallinn – Estónia, projeto PrismA 

• Participação na I Conferência, Stara Zagora, Bulgária, projeto PrismA 

• Participação na II Conferência, Tallinn – Estónia, projeto PrismA 

• Participação na III Conferência, Aveiro – Portugal, projeto PrismA 

• Reunião de encerramento, Dordrecht – Holanda, projeto PrismA 

• Seminário Contributo da Engenharia para a Defesa da Floresta contra Incêndios - DFCI | Ordem 

dos Engenheiros | Lisboa 

• Seminário Fogos Florestais - IPB – Bragança 

• Formação CEFA - Riscos Naturais e Tecnológicos - Porto 
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Mirandela, 20 de abril de 2015. 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal; 

 
_____________________________ 

António José Pires Almor Branco 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

 
_____________________________ 
Rui Fernando Moreira Magalhães 

 

A Vereadora em Regime de Tempo Inteiro; 

 
_______________________________ 
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 

O Vereador em Regime de Tempo Inteiro; 

 
_____________________________ 
Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 

 
____________________________ 

José Manuel Correia de Morais 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 

 
__________________________ 

João Maria Casado Figueiredo 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 

 
_____________________________ 

Carlos Fernando Avelens Freitas 


