INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE SOBRE A ATIVIDADE DA JUNTA
DE FREGUESIA DE MIRANDELA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 REFERENTE ATIVIDADE (19
de outubro a 9 de dezembro de 2021)
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INTRODUÇÃO

O presente documento, pretende dar conta das atividades desenvolvidas pela Junta
de Freguesia de Mirandela no período compreendido entre o dia 19 de outubro e o dia 9 de
dezembro de 2021. Esta informação decorre do definido pela alínea e) do número 2 do Artigo
9º do Anexo I à Lei nr. 75/2013, 12 de setembro. Trata-se de um resumo da atividade da
Junta de Freguesia e a mesma é baseada em documentos disponíveis na Junta de
Freguesia, como por exemplo atas de reuniões de executivo disponíveis nas diferentes
plataformas de acesso online, no seu website ou através do aplicativo GESautarquia em
qualquer smartphone. Prosseguimos uma política de transparência na gestão da
administração pública, valorizando o coletivo e a integração de todos na emissão de
sugestões pelos diferentes canais. Queremos igualmente reforçar o papel dos membros da
assembleia de freguesia quer seja pelos contributos que possam ter dado para a elaboração
do orçamento 2022, quer pela manifestação informal de sugestões junto do executivo. Nesta
descrição e porque muita informação já se encontra vertida no plano e orçamento para 2022
não iremos assim duplicar conteúdo. Estamos com cerca de 51 dias de mandato autárquico
já foi feito trabalho dentro daquilo que é a possibilidade e orçamento da Junta de Freguesia
procurando ir ao encontra das necessidades dos Mirandelenses e melhorando a gestão
autárquica local num serviço de continuidade com o mandato anterior.
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PRESENÇAS E REUNIÕES

1.1. Participação na reunião da ANAFRE, que se realizou na cidade de Macedo de
Cavaleiros, no dia 8 de outubro de 2021;
1.2. Visita às instalações da Cruz Vermelha de Mirandela, no dia 21 de outubro de
2021;
1.3. Convite para estar presente no magusto da Escola do Convento dia 11 de
novembro;
1.4. Participação da assembleia municipal no dia 19 de novembro de 2021;
1.5. Participação dia 23 de novembro com município e outras entidades numa visita
técnica ao centro histórico de Mirandela;
1.6. Dia 23 de novembro reunião na Desteque, com intuito de iniciar candidatura do
projeto miradouros na zona da Freixedinha;
1.7. Reunião com ACIM no dia 24 de novembro com o intuito de se organizar o
“concurso montras de Natal 2021”;
1.8. No dia 29 de novembro reunião com executivo municipal e presidentes de Junta
com vista a preparação do orçamento municipal no ano de 2022;
1.9. Dia 30 de novembro reunião com a coletividade Lions Club de Mirandela.

EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE MELHORIA NA FREGUESIA

A Junta de Freguesia de Mirandela nos últimos 51 dias fez o acompanhamento ou
iniciação das seguintes obras ou empreitadas de melhoria na freguesia, alinhado
com plano de investimento inicial, pretende-se assim e sempre que financeiramente
possível garantir um conjunto de serviços de forma a salvaguardar a prestação de
um serviço público de proximidade. Damos ainda nota que foi realizado um conjunto
de trabalhos nas anexas na área da limpeza urbana, arranjos de jardins, melhorias
no cemitério de Vale Madeiro realizados pelos serviços próprios da autarquia.
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Tipo de serviço

Custo

Empreitada de pavimentação na rua 26 de
dezembro – Vale Madeiro
Requalificação muro da Capela da Bronceda
Aplicação de corrimão em escadas do Bairro
Fundo Fomento
Aplicação de gradeamento de ferro junto da
Escola do Fomento
Valor total de investimento

Concluído
28918.93

Sim

6800

Sim

466.40

1572.71
37758.04

Figura 1-Tabela de empreitadas e serviços de relevo

Figura 2 - Rua 26 de dezembro Vale Madeiro

Figura 3- Capela da Bronceda
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ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em relação ao atendimento na Junta de Freguesia, pretende-se uma melhor prestação
de serviços junto do cidadão naquilo que é uma disponibilização de um conjunto de
ofertas, para que possa ser garantido a resposta às diferentes necessidades. Foi
renovado o sistema informático e adquirido uma plataforma de gestão de atendimento
na Junta de Freguesia, para uma organização de filas com vista à preparação daquilo
que possa ser um aumento do número de atendimentos na Junta de Freguesia. Este
número de atendimentos vai estar associado ao aumento da carteira de obrigações e
foi com esse intuito que foram iniciados contactos e parcerias para a disponibilização
dos seguintes serviços:

a) Espaço do cidadão;
b) Balcão SNS24;
c) Ponto CTT;
d) Ponto de pagamento de faturas e serviços diversos.

Destes projetos iniciais o que se encontra em pleno funcionamento prende-se com a
implementação da plataforma de pagamentos que permite o seguinte:

Pagamento de faturas:
a) Eletricidade e Gás;
b) Águas e Saneamento;
c) Telecomunicações;
d) Prémios de Seguros;
e) Pagamentos ao Estado;
f)

Multas de Trânsito

g) Carregamentos de Telemóvel:
h) Carregar o telemóvel de forma simples e rápida. Operadoras nacionais e
internacionais.
Cartões Presente:
a) Comprar cartões presente: jogos, música e muito mais.
Cartões Telefónicos:
b) Comprar o cartão telefónico
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Títulos de Transporte:
c) Carregar passe ou comprar o título de transporte ocasional
Bilhetes para espetáculos:
d) Comprar bilhetes de espetáculo

Em relação ao espaço de cidadão foi executado o levantamento da planta do edifício da
sede da Junta e acessos, enviada um conjunto de informação como requisitos
informáticos e humanos para agência de modernização administrativa, realizado
parecer favorável do município para implementação do novo espaço do cidadão de
Mirandela, permitindo futuramente na sede da Junta de Freguesia o seguinte, acesso a
inúmeros serviços da administração central, local e de entidades privadas que prestam
serviços de claro interesse público. Neste novo balcão pode, por exemplo, tratar da sua
Carta de Condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da Autoridade
Tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego
e formação profissional, alterar a morada do Cartão de Cidadão, solicitar o Cartão
Europeu de Seguro de Doença ou realizar os serviços e-fatura, entre muitos outros.
Atualmente estão em funcionamento mais de 700 Espaços Cidadão, que disponibilizam
aproximadamente 200 serviços públicos.

Em relação aos dois outros projetos (balcão SNS24 e Ponto CTT) estão numa fase
contactos bilaterais com as várias instituições.

Foi ainda implementada uma renovação importante no website agora em domínio
próprio (www.jf-mirandela.pt/) da Junta de Freguesia com mais informação,
possibilidade de envio de sugestões do cidadão e um conjunto de dados da freguesia
que permite uma consulta detalhada. Não podemos deixar de referir a aplicação que já
se encontra em uso na Junta de Mirandela a nova APPGesAutarquia. A aplicação tem
como principal propósito dar resposta e melhorar as necessidades dos Mirandelenses
colocando a sua Junta de Freguesia mais próxima do cidadão, com a APPGesAutarquia
é possível reportar incidentes, através do telemóvel, de forma rápida, fácil, eficaz e
eficiente a aplicação permite também consultar a meteorologia, indica a farmácia de
serviço, apresenta contactos úteis e tem à disposição um espaço dedicado a sugestões
e outras informações importantes. A APPGesAutarquia encontra-se disponível no
Google Play e na APP Store, podendo ser descarregada gratuitamente.
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Figura 4 - App Gesautarquia

Figura 5-Dispensador de senhas
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COLETIVIDADES APOIOS GERAIS E INICITIVAS PRÓPRIAS

A junta de Freguesia de Mirandela ao longo dos anos, apoia um conjunto de instituições
que possam promover a imagem da freguesia e que pela sua própria iniciativa procuram
responder às necessidades dos Mirandelenses. Apesar das dificuldades logísticas
associadas à própria Junta de Freguesia esta realiza um conjunto de eventos culturais,
desportivos ou de lazer que possam ser benéficos para a comunidade. Sendo assim
foram atribuídas as seguintes verbas ou gastos os seguintes valores com eventos:

Coletividade / Instituição / Iniciativa própria

Valor

Sport Clube de Mirandela Formação

1000

Associação Mirandela a correr

600

Matiné de Halloween

201.54

Valor total

1801.54

Objetivo
Apoio à formação nas
camadas Jovens
Corrida de São Silvestre
2021
Matiné realizada no dia 31
outubro de 2021

Figura 6-Tabela de apoio a coletividades e eventos

Figura 7- Matiné de Halloween
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APOIO SOCIAL
Na área do combate à pobreza extrema e situações de exclusão social, foram mantidos
apoios importantes e garantidas situações que permitiram a melhoria das condições de
vida e a resolução de situações preocupantes, foi ainda feito o encaminhamento para
os serviços sociais do município de situações que careciam de resolução posterior. A
Junta de Freguesia de Mirandela apoiou nos meses de outubro, novembro e até ao dia
9 de dezembro um conjunto de famílias nas diversas necessidades na área social,
contribuindo com o apoio total em mais de 3400 euros desde outubro de 2021.

Outubro

Novembro

Até 9 de dezembro

Total

785.92

1629.65

1007.25

3 422,82

Figura 8 - Tabela de apoios sociais 4 trimestre de 2021

EDUCAÇÃO

A junta de Freguesia de Mirandela, mantém responsabilidades na dispensa de material
de limpeza as escolas do primeiro ciclo na freguesia de Mirandela, além desse serviço
é concedido um apoio extraordinário na garantia de um serviço de fotocopiadora e
impressão de trabalhos variados. Esta despesa em material de limpeza e impressão
representou no ano letivo de 2020/2021 um total de 16280.88 euros. Foi ainda decidido
em reunião de executivo a alteração do prémio de mérito escolar que em anos anteriores
eram concedidos aos alunos do secundário. Este ano será atribuído a cerca de 39
alunos da freguesia de Mirandela com desempenho de muito bom a todas as disciplinas.
Valorizamos assim a comunidade escolar na qual a Junta de freguesia tem
responsabilidades nomeadamente o primeiro ciclo.
A Junta de Freguesia de Mirandela aderiu ainda ao projeto de cooperação assinado
entre a Karingana – Organização não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD)
e a ANAFRE a mesma Campanha pretende-se receber ofertas de livros destinados a
oferecer ao povo de Moçambique, em especial às crianças do Dondo.
Foram iniciados trabalho no programa EUSOUDIGITAL, uma iniciativa inscrita no Plano

de Ação de Transição Digital que tem como grande missão promover a literacia digital
de um milhão de adultos em Portugal até ao final de 2023.
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Figura 9-Programa eu sou digital
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Figura 10-Programa Karingana
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APOIO AO COMÉRCIO LOCAL
Esta iniciativa visa promover e dinamizar o comércio local da Freguesia de Mirandela e
conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Mirandela e a MIRCOM. O
concurso “Montras de Natal 2021” decorre no período compreendido entre os dias 15
de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022. Promovendo assim a visita às diferentes
lojas e um incentivo para que os próprios empresários possam dinamizar o seu espaço
próprio, aludido a esta época de procura de bens de consumo.

Figura 11-Concurso montras de Natal 2021

Rua Clemente Menéres, 159
5370 – 321 Mirandela
Contribuinte: 507200837

E-mail: geral@jf-mirandela.pt
http://www.jf-mirandela.pt
Telefone: 278 201 580 - Telf: 961 557 618

TURISMO E VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Juntamente com DESTEQUE e o Município de Mirandela, estamos a avançar numa
candidatura no campo património natural e cultural junto da ccdrn, através da criação
de miradouros na localidade da Freixedinha. O financiamento possível poderá abranger
cerca de 75000 euros.
Foram já iniciados trabalhos de localização da sinalética do Caminho Português de
Santiago do Este, que ligará Mirandela e Valpaços ao Caminho Português Interior de
Santiago, em Chaves, que por sua vez conduzirá os peregrinos até Santiago de
Compostela, na Galiza, em Espanha. O Caminho de Santiago, designa o caminho de
peregrinação de origem medieval a Santiago de Compostela, engloba uma rede de
diferentes itinerários de peregrinação ao longo da Europa, amplamente reconhecidos
como vias de comunicação das mais importantes no cenário europeu. Estamos
empenhados ainda na construção do albergue para caminheiros, sendo que estamos
numa fase de monitorização dos programas de financiamento para que possamos
apresentar uma candidatura robusta e que possa ser aprovada.

Figura 12-sinalização na Freixedinha
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RESUMO

Em 51 dias de mandato, estamos muito determinados em tornar a Junta de Freguesia
de Mirandela com maior capacidade de apoio à população e colocá-la mais próxima na
resolução dos problemas da freguesia. Nem sempre o caminho é de fácil execução, mas
iremos continuar a trabalhar na melhoria das condições de vida dos Mirandelenses, quer
seja pelo trabalho próprio ou por influência junto de outras entidades. Estamos assim
disponíveis para receber sugestões de todos em seio de assembleia de freguesia ou
por outra via.
Anexamos junto do orçamento para 2022 o controlo orçamental da despesa e receita
até ao dia 03/12/2021. Estamos igualmente disponíveis para algum esclarecimento que
seja pertinente.

Mirandela 9 de dezembro de 2021
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