
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE SOBRE A ATIVIDADE DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE MIRANDELA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA 

DE FREGUESIA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 REFERENTE AO 

PERIÓDO (28 DE JUNHO 2022 A 20 DE SETEMBRO DE 2022) 
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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 28 de Junho 2022 e o dia 20 de 

Setembro 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 setembro 

iremos apresentar a 3ª revisão ao orçamento do ano de 2022 em que existe a necessidade 

de ajustar o orçamento na vertente da despesa e receita. Nesta revisão orçamental a 

componente de integração de novas receitas que não estavam previstas inicialmente, bem 

como a necessidade de ajustamentos na despesa obriga à revisão financeira deste 

documento para uma correta gestão da Junta de Freguesia.   

O terceiro trimestre tem um resumo essencial a duas palavras integração e desenvolvimento, 

naquilo que foi uma mudança de paradigma de uma Junta Urbana com capacidade limitada 

na sua intervenção para uma nova realidade de melhoria efetiva para o bem-estar do cidadão. 

Tem sido realizado um esforço na obtenção do conhecimento nas seguintes áreas e com o 

seguinte plano: 

1. Agosto e setembro de 2022 – Integração na estrutura de limpeza urbana; 

2. Setembro e outubro – Conhecimento do licenciamento da gestão feira; 

3. Outubro Novembro – Conhecimento e integração dos processos de licenciamento da 

ocupação de espaço publico, publicidade e outros licenciamentos. 

Este planeamento é essencial na transição das responsabilidades municipais para a esfera 

da Junta de Freguesia, mas falamos de melhoria, que possa vir a ter uma gestão de 

proximidade na ocupação do espaço público, nomeadamente pelo cumprimento rigoroso do 

regulamento em vigor e as propostas de alteração que podem ser realizadas, não podemos 

negligenciar a importância desta receita na atividade da Junta de Freguesia e na necessidade 

de criar mecanismos menos dependentes das transferências do estado central e local.  

A Junta de Freguesia em julho não esqueceu a comunidade sénior e concretizou o passeio 

sénior 2022 à quinta da Malafaia. Estão ainda em desenvolvimento a possibilidade de acordos 

de transferência de responsabilidade ou contratos inter-administrativos com o município, 

nomeadamente na área de obras de melhoria da pavimentação e limpeza de sanitários 

públicos. Uma das maiores necessidades da Junta de Freguesia reside na necessidade de 

uma estrutura logística de apoio para os serviços que agora desenvolve.  
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1. Presenças e Reuniões  

O Presidente ou Executivo estiverem presentes nas seguintes reuniões ou eventos: 

• O Presidente no dia 22 de junho esteve presente numa reunião com a Academia 

Política Apartidária "Próxima Geração"; 

• O Presidente no dia 22 de junho esteve presente numa reunião com o Club de Caça 

e Pesca; 

• O Presidente no dia 24 de junho esteve presente na Assembleia municipal de 

Mirandela; 

• O Presidente no dia 24 de junho esteve presente na Apresentação Oficial do Cartaz 

das Festas da Cidade de Mirandela e Nossa Senhora do Amparo /2022; 

• O Executivo esteve presente no dia 27 de junho na reunião ordinária da Assembleia 

de Freguesia; 

• O Presidente no dia 24 de junho esteve reunido com a associação AMAR EVA; 

• O Presidente no dia 6 de julho esteve presente no Hastear da Bandeira Azul na Praia 

Fluvial Arquiteto Albino Mendo; 

• O Presidente no dia 7 de julho esteve reunido com os responsáveis do Sport Club de 

Mirandela formação com vista à preparação da época desportiva 2022/2023 e iniciar 

parceria conjunta para organização do torneio de futebol inter-bairros no ano de 2023.  

• O Executivo esteve presente na Procissão em honra de S. Bento – Mirandela no dia 9 

de julho; 

• No dia 12 de julho reunião de preparação da plataforma de gestão de recursos 

humanos; 

• O Presidente esteve presente no dia 14 de julho em reunião com o município de 

Mirandela;  

• O Executivo esteve presente no dia 22 de julho no Festival improvável;  

• O Presidente esteve presente no dia 25 de julho na abertura oficial das Festas da 

Cidade de Mirandela e em Honra de Nossa Senhora do Amparo; 

• O Presidente esteve presente no dia 1 de agosto na Reunião Ordinária do Conselho 

Municipal de Segurança; 
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• O Executivo esteve presente no dia 4 de agosto no Jantar dos Mirandelenses, 

organizado pela AMIR; 

• O Presidente esteve presente no dia 18 de agosto na iniciativa Aldeias Seguras 

Pessoas Seguras que decorreu na Freixedinha; 

• O Presidente esteve presente no dia 23 de agosto na entrega de prémios, do III Open 

de Xadrez Terras de Trás-os-Montes.  

• O Presidente no dia 26 de agosto esteve reunido com o município e o gabinete da 

Secretaria de Estado da Modernização Administrativa com vista alocação do programa 

Eu sou digital em Mirandela.  

• O Tesoureiro no dia 6 de setembro esteve presente numa reunião com o município de 

Mirandela sobre a exposição mostra fotográfica "Peregrinar... nos Caminhos de 

Santiago", de António Soares Mendes. Esta exposição será apresentada na antiga 

sede de Junta de Freguesia em outubro de 2022.  

• O Presidente no dia 9 de setembro, reuniu com a Associação Matiz com vista à 

implementação do projeto aproximar. 

• Dia 11 de Setembro o Tesoureiro esteve presente na entrega de prémios da XIV Meia 

Maratona à Americana organizado pelo Club de Caça e Pesca de Mirandela.. 

• Dia 12 o Presidente e Tesoureiro estiveram presentes em reunião no município com 

vista à organização da semana europeia da mobilidade de 16 a 22 de setembro;  

• Dia 13 de setembro o Presidente e Tesoureiro reuniram com a Universidade Sénior 

Rotary Mirandela; 

• Dia 15 de Setembro o Presidente esteve reunido no conselho geral da ANAFRE que 

decorreu no Pombal; 

• Dia 17 de Setembro integrado na semana europeia da mobilidade decorreu a corrida 

de rolamentos na Av. das Amoreiras; 

• Dia 18 de Setembro o Presidente e Tesoureiro estiveram presentes no Encontro da 

Companhia dos Caçadores 1653, do Batalhão 1906 Moçambique 67/69; 
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2. Execução de Trabalhos de melhoria na Freguesia 

 

Existe uma preocupação diária sobre a melhoria da qualidade de vida das populações, sendo 

essa preocupação uma responsabilidade da Junta de Freguesia, sendo que existe uma série 

de trabalhos que são realizados pelas equipas próprias da Junta de Freguesia, 

nomeadamente na limpeza urbana e acessibilidade em caminhos rurais. Outras despesas 

foram garantidas pelo orçamento da junta de freguesia: 

 

Tipo de serviço Custo 

Custo Global de transformação e aquisição de carrinha 4x4 30383,97€ 

Aplicação de banco em via pública 610,09 € 

Limpeza de caminhos e vias públicas  - 

Valor total de investimento 30994,06€ 

 

Imagem 1 – Transformação de carrinha 4x4 
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Em relação aos trabalhos desenvolvidos de melhoria e manutenção do espaço publico, 

encontram-se a ser mantidos os seguintes locais e foram realizadas as seguintes 

intervenções: 

 

Local ou área de influência Tipo de Trabalhos Janela temporal 

Rua da Républica 
Varredura, limpeza 
urbana e recolha de 
papeleiras 

Diariamente 

Ruas da Amoreiras 
Varredura, limpeza 
urbana e recolha de 
papeleiras 

Diariamente 

Bairro de São João, 
Loteamento São Sebastião Av 
dos Bombeiros Voluntários 

Varredura, limpeza 
urbana e recolha de 
papeleiras 

Diariamente 

Av. Sá Carneiro 
Zona Envolvente do Hospital 

Varredura, limpeza 
urbana e recolha de 
papeleiras 

Diariamente 

Vale de Madeiro  
Corte de Herbácea e 
recolha de lixo em 
espaço público  

Sempre que necessário, 
intervenção de fundo 
realizada de 15 a 19 de 
Agosto 

Bronceda 
Corte de Herbácea e 
recolha de lixo em 
espaço público 

Sempre que necessário, 
intervenção de fundo 
realizada de 22 a 24 de 
Agosto 

Freixedinha 
Corte de Herbácea e 
recolha de lixo em 
espaço público 

Sempre que necessário 

Bairro da Ruiva e caminhos 
anexos 

Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas   

Agosto 

Rua do Castelo Velho 
Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas   

Setembro 

Parque Dr. Jose Gama e ruas 
anexas 

Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas   

Agosto 

Parque de Merendas e Ruas 
Anexas 

Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas, retirada de lixo 
de forma concentrada 

Agosto 

Zona de Golfeiras Av. de Sá 
Carneiro 

Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas   

Agosto 

Escola Primária de Golfeiras 
Manutenção do Espaço 
Público 

Agosto 

Rua do Choupim  
Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas 

Setembro 



Informação do Presidente da Junta de Freguesia Mirandela Setembro 2022 

        
Rua Clemente Menéres, 159                                                                                                    E-mail: geral@jf-mirandela.pt  

5370 – 321 Mirandela                                                                                                                    http://www.jf-mirandela.pt 

Contribuinte: 507200837                                                                                          Telefone: 278 201 580 - Telf: 961 557 618 

 

7 
 

Mirandela Cidade  
Limpeza de sargetas e 
sumidouros 

Setembro 

Freixedinha 
Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas   

Setembro 

Zona envolvente da Cruz 
Vermelha 

Corte de Herbácea 
manutenção da zona 
envolvente 

Setembro 

Acesso ao parque de 
Campismo 

Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas 

Setembro 

Caminho da ETAR  
Corte de Herbácea 
manutenção das vias 
públicas 

Setembro 

Rua D. Afonso Henriques 
Colocação de sinalização 
de paragens de 
autocarros 

Setembro 

 

De seguida anexamos imagens destas intervenções:  
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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 4 354,81 euros. No que diz respeito ao fornecimento de fotocopias foram 

gastos cerca de 2156,96 euros e material de limpeza e higiene 2197,85 euros.   

 

3.2. Apoio Social 

 

Consciente da importante responsabilidade social que a Junta de Freguesia de Mirandela 

possui no combate à pobreza extrema, manteve o apoio a mais de 70 agregados familiares 

com alcance de mais de 300 pessoas o total concedido foi 5079,94 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. Será necessário nos próximos meses regular 

esta atribuição de apoios através de um regulamento próprio.   

 

Apoios sociais 2022 

Junho Julho Agosto Total 

1917,81 € 1706,76 € 1455,37 € 5079,94 
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3.3. Apoio às 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 à decisão do executivo na atribuição destes subsídios. A deliberação 64/2022 vem 

aferir abertura de procedimento para elaboração do projeto de regulamento de apoio às 

coletividades da Junta de Freguesia de Mirandela.  

 

Em resumo no segundo trimestre foram concedidos e pagos os seguintes apoios: 

 

Coletividade / Instituição / Iniciativa própria  Valor 

Club de Caça e Pesca apoio para o fornecimento de camisolas 400 

24ª Concentração Motard 2022 – Moto Club de Mirandela 1000 

Veteranos do Sport Club de Mirandela 500 

Associação de Defesa Animal do Nordeste 300 

A Associação de Estudantes ESACT – IPB 300 

Festas em Honra da Sra. do Ó 500 

Confraria de Nossa Senhora do Amparo 2500 

Sport Clube de Mirandela Formação 1250 

Festival MusicFest - Ostentoriginalidade Associação Juvenil 500 

Universidade Sénior Rotary Mirandela 590 

Valor total 7840 
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4. Modernização administrativa e melhoria da prestação de serviço ao cidadão e 

atendimento 

 

Na melhoria e prestação de serviço ao público, tem sido renovado o website e foi atualizado 

a app da Junta de Freguesia com mais conteúdo, mais informação e a disponibilização do 

balcão virtual na própria aplicação. Tem sido criado conteúdo na referenciação de locais de 

interesse como a rede ecoponto, eco óleo entre outras localizações. Importa ainda valorizar 

todos os mecanismos de transparência na gestão da administração local à distância de um 

telefone ou de uma pesquisa em www.jf-mirandela.pt.  

 

O espaço do cidadão da Junta de Freguesia de Mirandela foi inaugurado no dia 17 de junho 

de 2022 e desde essa altura existe uma procura dos serviços detalhada no quadro seguinte 

com um total de 153 atendimentos:  

 

Serviços Esclarecidos Executados Total 

AMA_IP - Renovação do Cartão de Cidadão Online > 25 anos Serviço Mediado 26 2 28 

AMA_IP - Alterar a morada do Cartão de Cidadão 14 5 19 

AMA_IP - CC - Confirmação de Alteração de Morada 3 3 6 

AMA_IP - Chave Móvel Digital - Registo Presencial no Backoffice 2 5 7 

AMA_IP - Chave Móvel Digital - Desbloquear Registo Presencial no Backoffice 1 7 8 

AMA_IP - Chave Móvel Digital - Alteração PIN Presencial no Backoffice 0 1 1 

AMA_IP - Autenticação Gov - Chave Móvel Digital - Registo de CMD 7 1 8 

AMA_IP - Chave Móvel Digital - Assinatura CMD 1 0 1 

DGAJ - Pedido de Registo Criminal – Cidadão Nacional - Próprio com CC/BI 

Válido) 
3 23 26 

DGAJ - Pedido de Registo Criminal – Cidadão Nacional - Próprio Com CC/BI 

Válido – Estatuto de Igualdade de Direitos 
2 0 2 

ADSE - ADSE Direta - Enviar Pedido de Reembolso 3 2 5 

CGA - Requerimento de subsídio por assistência de terceira pessoa 3 0 3 

ISS - Pedido do Cartão Europeu do Seguro de Doença - Segurança Social 

Direta 
1 2 3 

ISS - Renovação do Cartão Europeu do Seguro de Doença - Segurança Social 

Direta 
2 1 3 

ISS - Pedido de Abono de Família para Crianças e Jovens 2 0 2 

DGS - Pedidos de Certificado de Vacinação – certificado digital COVID da EU 5 8 13 

SEF- Marcação de renovação do Cartão de Residência (para cidadãos da União 

Europeia e seus familiares) 
2 0 2 

http://www.jf-mirandela.pt/
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SEF- Marcação da prorrogação da permanência (para cidadãos titulares de 

visto de trânsito, curta duração ou estada temporária) 
2 0 2 

IMT - IMT Online - Revalidação da carta de condução 12 0 12 

IMT - IMT Online - Substituição da carta de condução por mau estado/alteração 

de nome 
1 0 1 

SPMS - Benefícios SNS 1 0 1 

Total 153 

 

Em relação aos outros atendimentos com horário alargado realizados pelos serviços 

administrativos da Junta de Freguesia estão detalhados no quadro seguinte com números 

totais de atendimento desde 1 de Janeiro de 2022 até 20 de setembro.  

 

 
Tipo de Documentos emitidos e números de atendimento associados 

 

Número de 
documentos 

emitidos 

Provas de vida, confirmações de agregado familiar e união de facto (impresso próprio) 587 

 
Atestados para diversos fins 

617 

Certificações 
 

117 

Licenças canídeos e gadídeos 232 

Total de atendimentos 1553 

 

A Junta de Freguesia de Mirandela possui cerca de 4 trabalhadores afetos a estes serviços.  

 

O Presidente recebeu por marcação em agendamento cerca de 50 pessoas desde o dia 1 de 

janeiro de 2022 nos horários de atendimento à População e um número não quantificado fora 

destes períodos.  
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5. Iniciativas da Freguesia 

 

A Junta de freguesia procura implementar um conjunto de iniciativas que possa ir ao encontro 

dos diferentes grupos da sociedade, o passeio sénior realizado no dia 8 de julho foi um 

sucesso, com mais de 100 pessoas numa visita à quinta da malafaia. A organização da corrida 

de carrinhos de rolamentos no dia 17 de setembro, inserida na semana europeia da 

mobilidade foi igualmente uma iniciativa com elevados índices de participação, foram 

retomadas as danças de salão em setembro e em outubro irá retomar a ginástica sênior. Foi 

ainda implementado na Freixedinha o programa de aldeia seguras, pessoas seguras, o 

programa tem como objetivo otimizar as intervenções das entidades competentes e 

sensibilizar a população local na ocorrência de grandes incêndios florestais. 

Colocamos algumas fotos da corrida de carrinhos de rolamentos e visita à quinta da Malafaia: 
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6. Resumo 

 

A gestão do trabalho em equipa é essencial no sucesso da prestação do serviço público, as 

reconfigurações da Junta de Freguesia pressupõem um serviço de proximidade do cidadão e 

de melhoria da qualidade de vida dos Mirandelenses de forma continuada.  

No próximo trimestre o desafio passa pela construção do orçamento de 2023 um documento 

importante porque será o primeiro instrumento de gestão financeira com as novas 

competências. Este executivo encontra-se desde já disponível para a receção de contributos 

dos membros da Assembleia de Freguesia e população.  

 


		2022-09-21T10:33:37+0100


		2022-09-21T10:33:56+0100
	Entidade: Secretaria-Geral do Ministerio da Administracao Interna. Na qualidade de: Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela. Subatributos: 


		2022-09-21T10:34:08+0100




