INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE SOBRE A ATIVIDADE DA
JUNTA DE FREGUESIA DE MIRANDELA A APRESENTAR À
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022
REFERENTE AO PERIÓDO (10 DE DEZEMBRO 2021 A 15 DE ABRIL

DE ABRIL 2022)
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Introdução

2

O presente documento, pretende dar conta das atividades desenvolvidas pela Junta de
Freguesia de Mirandela no período compreendido entre o dia 10 de dezembro 2021 e o dia
15 de abril de 2022. 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 sede da Junta de
Freguesia, como por exemplo atas de reuniões de executivo e disponíveis nas diferentes
plataformas de acesso online, no seu website ou através do aplicativo gesautarquia em
qualquer smartphone. Na reunião ordinária da assembleia de freguesia do dia 27 de abril
iremos apresentar o relatório e contas de 2021 um documento com nível de detalhe elevado
em que resume a condição financeira da autarquia no ano transato em que valor da receita e
despesa foi o maior de sempre desta Junta de Freguesia, teve igualmente a maior despesa
realizada em plano plurianual de investimento com cerca de 183.691,05€, toda esta
componente foi vertida na melhoria da prestação de serviços e das condições da população
numa ótica de valorização do papel da Junta de Freguesia na comunidade. Apresenta-se
igualmente a assembleia de freguesia a primeira revisão do orçamento 2022 com um
incremento de receita de 42.340,45€ ficando orçamento de 2022 no valor global de
358.121,25€, esta revisão prende-se com a necessidade de englobar o aumento previsto da
receita através do orçamento de estado 2022.
O primeiro trimestre tem um resumo essencial naquilo que pretende ser a prestação de serviço
de uma Junta de Freguesia urbana incrementando uma mudança de paradigma institucional
melhorando o serviço ao cidadão, esse deve ser o foco dos próximos meses através da
celebração do auto de transferências de competências entre o Município de Mirandela e a
Junta de Freguesia e simultaneamente com abertura do espaço cidadão são fatores
essenciais de crescimento e melhoria do serviço público.

1. Presenças e Reuniões
O Presidente ou executivo estiverem presentes nas seguintes reuniões ou eventos:
Data

Evento/reunião/outro

Presenças

15/12/21

Visita aos caminhos rurais

Presidente Luis Soares
Tesoureiro Vitor Pratas

17/12/21

Lançamento do Livro “O Jumbito Neno”

Tesoureiro Vitor Pratas

17/12/21

Lançamento do Livro “O Jumbito Neno”

Tesoureiro Vitor Pratas
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20/12/21

Assembleia Municipal de Mirandela

Presidente Luis Soares

20/12/21

Assinatura do auto de consignação da obra de
Reabilitação da Torre da Igreja de Nossa
Senhora da Encarnação.

Presidente Luis Soares

21/12/2021

Reunião ordinária de executivo

Executivo

21/01/22

Reunião com a "Meseta Ibérica"

Presidente Luis Soares

30/01/22

Participação Processo Eleitoral Legislativas 22

Executivo

01/02/22

01/02/22
01/02/22

Visita do Sr. Alcaide Cláudio Garrido
Martínez, que integrava a delegação do
município de Sárria de Espanha
Entrega de prémios, que decorreu no dia 1
de fevereiro, relativamente à "XIII Bienal de
Pintura do Eixo Atlântico"
Reunião de trabalho, relativamente ao
caminho "Este de Santiago"

Presidente Luis Soares

Presidente Luis Soares
Presidente Luis Soares

03/02/22

Reunião serviços técnicos urbanismo

Presidente Luis Soares

03/02/22

Reunião Presidente do município de Mirandela

Presidente Luis Soares

05/02/22

Testes COVID Vale de Madeiro, Bronceda e
Freixedinha

Presidente Luis Soares

08/02/22

Reunião com a entidade LION Mirandela

Presidente Luis Soares

10/02/22

Tomada de posse do concelho municipal de
segurança

Presidente Luis Soares

18/02/222

Reunião na desteque juntamente com o
município

Presidente Luis Soares

25/02/22

Assembleia Municipal

Presidente Luis Soares

03/03/22

Tomada de posse da ACIM

Presidente Luis Soares

11/03/22

Congresso da ANAFRE Braga

Presidente Luis Soares

08/03/22

Entrega de prémios do corta-mato (desporto
escolar)

Presidente Luis Soares

23/03/22

Reunião Camara Municipal de Mirandela

Presidente Luis Soares

26/03/22

Conselho Geral da ANAFRE, em Vila do Conde

Presidente Luis Soares

2. Execução de Trabalhos de melhoria na Freguesia

Existe uma preocupação diária sobre a melhoria da qualidade de vida das populações, sendo
essa preocupação crescente a Junta de Freguesia fez o acompanhamento ou iniciação das
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seguintes obras ou empreitadas de melhoria na freguesia, em linha com plano de investimento
inicial, pretende-se assim e sempre que financeiramente possível garantir um conjunto de
bens de forma a salvaguardar a prestação de um serviço público de proximidade. Diariamente
é ainda realizado um conjunto de trabalhos pela Freguesia de Mirandela na melhoria da
Limpeza Urbana em Vale Madeiro, Freixedinha, Bronceda e desde o mês de março nas
imediações da sede da Junta de Freguesia. No que respeita as obras ou serviços concluídos
damos nota do seguinte:

Tipo de serviço

Custo

Empreitada de pavimentação na rua do Castelo Velho 3ª Fase

29.817,80€

Aplicação de corrimão em escadas do Bairro Fundo Fomento

461,10€

Valor total de investimento

30278,90€

Imagem 1 - Calcetamento 3ª Fase Rua de Castelo Velho
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Imagem 2 - Corrimão aplicado Fomento

Ao longo do primeiro trimestre foi ainda possível garantir a aquisição de equipamentos para
reforçar a capacidade logística instalada no que diz respeito a limpeza urbana, caminhos e
controlo de infestantes. Foram igualmente adquiridos fardamentos com uma nova imagem da
Junta de Freguesia e uma uniformização nos trabalhadores:

Tipo de serviço

Custo

Aquisição de fardamento para trabalhadores

1333,85€

Aplicação de corrimão em escadas do Bairro Fundo Fomento

461,10€

Roçadoras e outras equipamentos de corte e apoio

1731,50€

Aquisição de carrinhos de limpeza e acessórios

1905,81€

Aquisição de bem móvel

19950€

Valor total de investimento

25382,26€

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

Informação do Presidente da Junta de Freguesia Mirandela Abril 2022

6

Imagem 3 - Carrinho de limpeza

Imagem 4 - Novos equipamentos
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Imagem 5 - Equipamento móvel

É igualmente necessário repensar num centro logístico, para a Junta de Freguesia de
Mirandela para que esta possa ter a capacidade de otimização de recursos e a centralidade
desejada na resposta ao cidadão, encontra-se em estudo a utilização do antigo recreio da
escola central.

3. Apoios concedidos a coletividades e famílias
A Junta de Freguesia é parceira de uma série de intuições e é igualmente um garante de que,
em muitas situações existe uma luta contra a pobreza e exclusão social. Importa assim
detalhar aquilo que foram algumas áreas de intervenção.

3.1. Apoio às escolas
A junta de Freguesia de Mirandela, mantém responsabilidade na dispensa de material de
limpeza às 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 até a
data um total de 975,83 euros. No que diz respeito ao fornecimento de fotocopias foram gastos
cerca de 808,86 euros. Foi ainda disponibilizado a entrega de 90 livros "O Jumbito Neno” as
escolas de Ensino Básico e Pré-Escolar de Mirandela. O Livro "O Jumbito Neno”, da autoria
de Virgílio Tavares, apresenta como objetivo principal levar até as crianças a problemática da
demência, conta com edição da Associação MentalMente. A história apresenta um enredo
que se desenrola em Mirandela e vai mostrando o que é a demência e qual a ação que as
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crianças podem ter. Todas as Escolas de Mirandela do Primeiro Ciclo e Pré-Escolar
receberam nas suas bibliotecas exemplares deste livro para que os docentes possam
trabalhar com os seus alunos a temática da demência e suas implicações numa despesa
global de cerca de 500 euros. No final de dezembro a Junta entregou aos alunos da freguesia
que frequentaram as escolas do ensino básico do 4° ano letivo 20/21 e que obtiveram uma
classificação de muito bom a todas as disciplinas o prémio de mérito escolar. A identificação
e referenciação dos alunos foi realizada pelo Agrupamento de Escolas de Mirandela e o
prémio consistiu na atribuição de uma compensação financeira a cerca de 39 alunos da
Freguesia de Mirandela num custo global de 2000 euros suportados pela. Esta iniciativa visou
promover a educação e o sucesso escolar como fatores fundamentais para o crescimento e
aprendizagem das nossas crianças.
3.2. Apoio Social
Consciente da importante responsabilidade social que a Junta de Freguesia de Mirandela
possui no combate a pobreza extrema, manteve o apoio a mais de 62 agregados familiares e
no primeiro trimestre aplicou cerca de 6535,10 euros em recursos financeiros próprios. Desde
janeiro de 2022 foi decidido alocar a condição de recurso aos pedidos que deram entrada
para avaliação e decisão, passou haver um maior rigor na concessão de apoios
nomeadamente pela entrega de toda a documentação que comprove a carência económica
efetiva dos requerentes, fomos assim mais exigentes e assertivos na gestão dos fundos
públicos.
Apoios sociais 1º trimestre 2022
Janeiro

Fevereiro

Março

Total

1683,59

2077,55

2773,96

6535,10 euros

Na época de Natal a Junta de freguesia com o apoio do município fez a entrega de mais de
175 cabazes, desenvolvendo uma operação logística para que muitas famílias carenciadas
de Mirandela pudessem ter um Natal mais reconfortante.

Imagem 6 – Cabazes de Natal
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3.3. Apoio ao Comercio local
No que diz respeito ao comércio local a iniciativas “montras de Natal” foi um sucesso de
participação, com cerca de 81 concorrentes, naquilo que pretende ser uma dinâmica de
divulgação da economia local. A Junta de Freguesia em conjunto com acim organizaram este
concurso em que os vencedores foram as
seguintes empresas/comércio:

1.º lugar - Afonso Maria
2.º lugar - Padaria Seramota
3.º lugar - Atelir Óptico
4.º lugar - Mercado do Zé
5.º lugar - Farmácia Bragança
6.º lugar - Óticas Paço
7.º lugar - Celfi Modas
8.º lugar - Trendy Fashion House
9.º lugar - Essência Perfumaria
10.º lugar – Eclodir

3.4. Apoio as Coletividades
A Junta de Freguesia é por norma abordada para apoiar as instituições/coletividades na
organização de eventos ou em parcerias estratégicas. Foram assim atribuídos um conjunto
de apoios a diferentes instituições com critérios objetivos. Foi igualmente decidido que seria
importante requerer a estas instituições um conjunto de informação para que possa dar
suporte a decisão do executivo na atribuição destes subsídios. Em resumo no primeiro
trimestre foram concedidos e pagos os seguintes apoios:
Coletividade / Instituição / Iniciativa própria
Sport Clube de Mirandela Formação
Eclodir Associação para o Desenvolvimento e
Inovação
Corpo Nacional de Escutas - Escuteiros Católicos
Agrupamento 478 - S. Francisco D´Assis

Valor
1000

175

500

Objetivo
Apoio à formação nas
camadas Jovens
Apoio as crianças em risco de
exclusão
Apoio no desenvolvimento da
atividade

Zona de Caça Associativa de Marmelos, S. Pedro
Vale do Conde e Bronceda

200

Apoio a evento cinegético

Clube Amador de Mirandela

250

Apoio em eventos desportivos

Valor total
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4. Modernização administrativa e melhoria prestação de serviço ao cidadão
Na melhoria e prestação de serviço ao público foi dado um importante passo na digitalização
da Junta de Freguesia de Mirandela. Neste campo foram trabalhadas as seguintes áreas com
as 10 principais medidas:
1) Renovação do website – www.jf-mirandela.pt, com mais conteúdo, mais informação
sobre Mirandela e sobre autarquia;
2) A inclusão do balcão virtual, passou a ser possível solicitar documentos totalmente
online como por exemplo a emissão de atestados, as licenças de canídeos e marcação
de reuniões com o Presidente da Junta de Freguesia;
3) Pagamentos a distância, por multibanco ou mbway;
4) Colocação de dispensador de senhas para se organizar o atendimento;
5) Reforço da aplicação da Gesautarquia para reporte de incidentes ou sugestões a
distância de um clique num aplicativo do telemóvel;
6) A centralização de informação na emissão dos atestados com emissão na hora numa
ótica de “libery paper”;
7) Centralização de emissão de documentos com a contabilidade;
8) Apoio na entrega do IRS, os serviços administrativos estão a realizar apoio assistido
digital na entrega da declaração de rendimentos a população com menor literacia
informática;
9) Criação de base dados toponímico e números de polícia da freguesia;
10) Renovação e atualização das bases de dados nos aplicativos, gestão de cemitério,
gestão de canídeos e gestão financeira;
Todas estas medidas são importantes na medida em que permite ter uma Junta de Freguesia,
moderna, digital e aumentar a sua capacidade reinvenção na melhoria da qualidade do serviço
aos Mirandelenses.
O espaço de cidadão será igualmente um importe fator de dinamização do serviço público
pela junta de freguesia, foi assinado o protocolo no dia 22 de fevereiro entre a AMA - Agência
para a Modernização Administrativa, I.P. e a Junta de Freguesia de Mirandela. Com abertura
deste posto, Mirandela reforça a sua capacidade de atendimento aos vários serviços da
administração central com cerca de 13 entidades e mais de 200 serviços que podem ser
tratados neste espaço como por exemplo a renovação da carta de condução, renovação do
cartão de cidadão e solicitar um registo criminal ou tratar da chave digital.
As entidades envolvidas neste serviço são:
ACT – Autoridade para as condições do trabalho
AT – Autoridade Tributária
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ADSE– Instituto Público de Gestão Participada
AMA– Agência para a Modernização Administrativa
CGA – Caixa Geral de Aposentações
DGAE – Direção-Geral das Atividades Económicas
DGAJ – Direção-Geral da Administração da Justiça
ISS – Instituto da Segurança Social
IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes
IEFP – Instituto de emprego e Formação Profissional
SEF – Serviço de Estrangeiro e Fronteiras
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
A previsão de abertura será durante o ano de 2022 assim que, esteja concluído o processo
formativo dos trabalhadores da Junta de Freguesia de Mirandela.

Imagem 7 - APP da Junta de Freguesia

Imagem 8 - Apoio IRS 2021
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Imagem 9 - Espaço do cidadão

Imagem 10 - Balcão Virtual

Imagem 11 - website Junta de Freguesia
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5. Conclusão

É notório o esforço colocado por este executivo na modernização da Junta de Freguesia e na
abrangência dos novos paradigmas da gestão autárquica. Procuramos de forma continuada
encontrar soluções que produzam a melhoria na vida do Mirandelenses, esse é nosso objetivo
principal e não vamos diminuir as nossas preocupações, iremos fortalecer a Junta de
Freguesia com maior capacidade de intervenção e ser uma entidade diferenciadora em
Mirandela, para isso contamos sempre com o apoio de todos os elementos da Assembleia de
Freguesia.

Assinado por: Luís Carlos de Fontoura Soares
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Data: 2022.04.21 01:55:49+01'00'
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