
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE SOBRE A ATIVIDADE DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE MIRANDELA A APRESENTAR À ASSEMBLEIA 

DE FREGUESIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 REFERENTE AO 

PERIÓDO (21 DE SETEMBRO 2022 A 14 DE DEZEMBRO 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 21 de Setembro 2022 e o dia 

14 de Dezembro 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 20 de dezembro 

iremos apresentar orçamento do ano de 2023 o documento financeiro previsional de maior 

relevância alguma vez projetado para a Junta de Freguesia de Mirandela, apesar de ainda 

não ter sido vertido algumas decisões dos últimos dias o mesmo implica um esforço de gestão 

e enquadramento nunca antes realizado, paralelamente iremos alocar a 4ª revisão 

modificativa ao orçamento com introdução de receita que terá ser cobrada ainda no presente 

ano económico.    

O quarto trimestre tem sido de trabalhado em várias componentes: 

 

a) Preparação e planeamento; 

b) Adequação da estrutura às novas exigências; 

 

Foi ainda necessário rever os recursos financeiros a transferir diretamente da DGAL pela 

Câmara Municipal de Mirandela, tendo em conta a previsão de despesa associada ao auto de 

transferência nomeadamente com os recursos humanos a transferir entre o Município de 

Mirandela e a Junta de Freguesia de Mirandela.  

Vai ser ainda remetido à Assembleia de Freguesia um novo contrato inter-administrativo com 

o município, nomeadamente na área da limpeza de sanitários públicos e um novo protocolo a 

celebrar com cada uma das Freguesias do concelho, nomeadamente com vista à realização 

de atividades locais diretamente relacionáveis com a educação, cultura, tempos livres e 

desporto, e desenvolvimento local, apresentamos assim um reforço da estrutura da Junta de 

Freguesia na melhor resposta ao cidadão numa gestão de proximidade e de melhoria da 

qualidade  de vida dos Mirandelense.  

Novos desafios são assim novas oportunidades de melhoria para que a freguesia de 

Mirandela possa ser uma referência na região com capacidade de trabalho e de resolução de 

problemas.   
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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 setembro, reuniu com o Rotary Club de Mirandela com vista 

celebração de acordos e parcerias futuras;  

• O Presidente no dia 22 de setembro, reuniu com a Tuna Mir com vista a celebração 

de acordos futuros; 

• O Presidente informou que se encontra a decorrer a preparação da gestão da feira de 

Mirandela tendo sido realizado uma visita no dia 22 de setembro; 

• O Presidente no dia 22 de setembro, reuniu no município com os representantes dos 

moradores do bairro Tua Sol, com vista a encontrar soluções para a gestão de ruido e 

utilização de equipamentos daquele local; 

• Dia 27 de Setembro o Tesoureiro esteve presente numa reunião ordinária do concelho 

de desporto municipal;  

• Dia 27 de Setembro foi realizada a reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de 

Mirandela; 

• O Presidente no dia 30 de setembro, esteve presente na reunião ordinária da 

Assembleia Municipal  

• No dia 3 de outubro o Presidente e Tesoureiro estiveram reunidos no Jardim de 

Infância de Mirandela na preparação do ano letivo 22/23  

• O Presidente informou ainda o seguinte, relativo a apoios sociais, no mês de setembro 

a Junta de Freguesia atribuí o valor de 1471,01 euros.  

• O Presidente informou o executivo que se encontram a decorrer as conversações com 

Câmara Municipal para a passagem da gestão dos sanitários públicos para a Junta de 

Freguesia; 

• Encontra-se a decorrer a preparação de todas as competências a transferir para a 

Junta de Freguesia em janeiro de 2023; 

• O executivo visitou os mercadinhos de rua no dia 5 de outubro; 

• O Presidente informou que decorreu no dia 7 de outubro um processo formativo 

dirigido aos trabalhadores da limpeza urbana sobre gestão de resíduos. Esta ação 
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contou com a colaboração dos resíduos do Nordeste e da Câmara Municipal de 

Mirandela;  

• O presidente informou que no dia 10 de Outubro decorrer a primeira reunião com 

balcão do empreendedor com vista à integração da Junta de Freguesia de Mirandela 

nesta plataforma. O Balcão do Empreendedor é um serviço totalmente eletrónico 

disponibilizado pelo Estado que permite às empresas efetuarem diferentes operações 

sem terem de se fazer representar nos balcões físicos. O Balcão do Empreendedor 

está dentro do espaço empresa, que também é um portal público, e permite pesquisar 

operações por tipo de negócio. De uma forma geral, esta interligação é o que vai 

permitir a comunicação dos licenciamentos, nas próximas semanas decorrem as 

interligações necessárias e conclusão dos processos formativos associados.  

• O Presidente informou que no dia 11 de outubro esteve presente na reunião do CLAS; 

• O Presidente informou que no dia 12 de outubro esteve presente na apresentação da 

oferta pública de aquisição de imoveis pelo Município de Mirandela; 

• O Presidente informou que no dia 12 de outubro esteve reunido com direção da Escola 

Superior de Tecnologia Gestão e Turismo de Mirandela com vista a interligação da 

mesma na rede EUSOUDIGITAL; 

• O Presidente informou que dia 14 de outubro esteve presente na Assembleia Municipal 

de Mirandela; 

• O executivo esteve presente no dia 15 de outubro na exposição de fotografia 

“Peregrinar… nos Caminhos de Santiago” que decorrer na antiga Junta de Freguesia; 

• O executivo esteve presente no dia 15 de outubro na reunião de trabalho do projeto " 

30 dias, 30 Freguesias ". Este projeto tem por objetivo apoiar as juntas no 

desenvolvimento de uma rota turística orientada para a valorização do património 

edificado e cultural. Irá integrar cada uma das rotas, um conjunto de documentos de 

suporte, nomeadamente flyers, e-book, cartazes, etc. 

• O Tesoureiro esteve presente dia 17 de outubro na sessão de abertura do ano letivo 

da Universidade Sénior de Rotary Mirandela; 

• O Presidente informou que no dia 25 de outubro esteve reunido com Diretor do 

Agrupamento de Escolas de Mirandela, onde foi manifestada a vontade de a Junta de 

Freguesia integrar o conselho geral daquela estrutura educativa; 
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• O Presidente informou que no dia 27 de outubro esteve reunido com os expositores 

da Feira dos Mercadinhos para lhe dar a conhecer as principais alterações aprovadas 

pela Junta de Freguesia de Mirandela aquele mercado;  

• O Executivo esteve presenta na Serenata integrada na semana do Kaloiro 2022; 

• O Presidente fez um balanço da organização da Junta de Freguesia do Halloween 

2022 que decorreu no dia 31 de outubro; 

• O Presidente informou que no dia 8 de novembro esteve presente na formação da 

plataforma balcão do empreendedor; 

• O Presidente informou que dia 14 de novembro esteve presente juntamente com a 

coordenação técnica dos serviços administrativos da Junta de Freguesia de Mirandela 

no Gabinete de Apoio ao Munícipe de Mirandela; 

• Dia 10 de Novembro o Presidente esteve presente na reunião de trabalho do CLAS de 

Mirandela; 

• Dia 11 de Novembro o Presidente esteve presente na 4º reunião extraordinária da 

Assembleia Municipal de Mirandela; 

• Dia 11 o Presidente esteve presente na sessão de abertura do seminário de gestão 

conflitos organizados pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Mirandela;  

• No dia 11 o Presidente esteve presente no Magusto Escolar do Jardim de Infância de 

Mirandela e Escola do Fomento; 

• No dia 16 o Presidente esteve presente no 30º Aniversário da Nuclisol de Mirandela; 

• Dia 17 o Presidente esteve reunido na Câmara Municipal com vista a preparação das 

atividades de Natal na cidade de Mirandela;  

• No dia 19 de novembro o Presidente esteve presente na 2ª Gala do Empresário da 

Associação Comercial e Industrial de Mirandela;  

• O presidente informou o executivo que foram convocados os partidos políticos com 

assento na Assembleia de Freguesia para que possam contribuir na preparação do 

orçamento de 2023. 

• O Presidente informou que no dia 26 de novembro esteve presente no conselho geral 

na ANAFRE que decorreu em Castelo Branco; 
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• O Presidente informou que no dia 28 de novembro, esteve presente na Câmara 

Municipal para a reunião final do acordo de comodato com vista à cedência de 

equipamentos à JFM na área da limpeza urbana por parte da CMM; 

• No dia 2 de dezembro foi realizado na sede da JFM a apresentação dos trabalhos 

realizados de prospeção e verificação das estruturas e vestígios existentes na zona 

do Castelo Velho de Mirandela, este trabalho financiado pela Câmara Municipal 

permitiu consolidar a informação existente sobre este local e servir de base para uma 

decisão futura sobre estes achados; 

• O Presidente informou que no dia 3 de dezembro esteve presente na homenagem 

realizada ao rancho de S. Tiago e ao Sr. Augusto Carvalho à qual a JFM se associou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2. Execução de Trabalhos na Freguesia 

 

Sobre o trabalho diária realizado pelos serviços ele tem sido crescente numa melhoria 

continua do bem-estar do cidadão:  
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3. Apoios concedidos às 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. Tem sido realizado um trabalho de 

interligação com ação social do município de Mirandela na procura de soluções inovadoras e 

de resolução de problemas encontrados na concessão de apoios. O objetivo no ano de 2023 

será a centralização dos apoios sociais através da rede municipal e recordamos da 

transferência de responsabilidades do estando central para o municípios na área social a ser 

realizada em Março de 2023.  

 

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 3552.55 euros. No que diz respeito ao fornecimento de fotocopias foram 

gastos cerca de 2156,96 euros e material de limpeza e higiene 3285.86,85 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 1853.99 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. 

 

Apoios sociais  

Setembro Outubro Novembro Total 

1471.01 € 234.24 € 148.74 € 1853,99 
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A Junta de Freguesia de Mirandela foi das primeiras aderir ao programa “Bilha solidária” numa 

parceria ANAFRE / Fundo Social, para atribuição de apoio de 10 EUR por garrafa a 

beneficiários da tarifa social ou se um dos membros do agregado familiar receber uma 

prestação social mínima. 

A Junta de Freguesia atribui ou validou até ao dia 14 de dezembro cerca de 15 candidaturas 

que perfazem um apoio de 150 euros às famílias.  
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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 os serviços administrativos 

e contamos com a previsão do reforço desta estrutura num curto espaço em duas 

componentes uma na área recursos humanos e uma segundo na área da tecnologia de apoio 

aos serviços.  

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 227 atendimentos, sendo que no quadro abaixo discrimina o número de 

atendimentos desde 20 de setembro até ao dia 13 de dezembro.   

 

Serviços Esclarecidos Executados Total 

AMA_IP - Renovação do Cartão de Cidadão Online > 25 anos Serviço Mediado 1 0 1 

AMA_IP - Alterar a morada do Cartão de Cidadão 9 10 19 

AMA_IP - CC - Confirmação de Alteração de Morada 2 9 11 

AMA_IP - Chave Móvel Digital  6 7 13 

DGAJ - Pedido de Registo Criminal  1 12 13 

ADSE - ADSE Direta  1 1 2 

DGS - Pedidos de Certificado de Vacinação – certificado digital COVID da EU 1 5 6 

ISS- Renovação Cartão Saúde Europeu 2 2 4 

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

Europeia e seus familiares) 
1 0 1 

IMT - IMT Online - Revalidação da carta de condução 1 0 1 

IMT - IMT Online – 2.º Via Carta de Condução 1 0 1 

DGAE – Cessação da atividade de feirante/vendedor ambulante 1 0 1 

DGAE – Feirante ou vendedor ambulante-alteração atividade 1 0 1 

Total 74 

 

 

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 21 de setembro até ao dia 13 de dezembro.  
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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) 87 

 
Atestados para diversos fins 

442 

Certificações 
 
8 

Licenças canídeos e gadídeos 193 

Total de atendimentos 730 

 

 

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

 

O Presidente recebeu por marcação em agendamento cerca de 67 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, nomeadamente a organização conjunta com a ACIM do 

concurso montras de Natal 2022. Destaque igualmente para o concurso de presépios de natal 

e para noite de Halloween e o próximo desafio será o aproximar que visa a Promoção da 

Saúde Mental, em que a Junta de Freguesia vai desenvolver um projeto integrado de 

promoção da saúde mental na comunidade, pretendendo combater o isolamento social, as 

fragilidades psicológicas associadas ao mesmo e o envelhecimento ativo e saudável. Podem 

ser consultados os diferentes projetos em: 

https://www.jf-mirandela.pt/autarquia/projetos 
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6. Resumo 

 

Iremos entrar no ano de 2023 com novas expectativas, apesar da conjuntura financeira difícil, 

a Junta de Freguesia de Mirandela encara com otimismo o próximo ano, tem sido realizado 

um esforço importante na otimização dos serviços e transformação da Junta de Freguesia 

numa entidade com capacidade de intervenção e melhoria e que se encontra ao serviço do 

cidadão.  
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