
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MIRE DE TIBÃES 

MUNICIPIO DE BRAGA 

4700-565 Mire de Tibães 

(Documento para uso exclusivo dos membros da assembleia) 

Assembleia de Mire de Tibães  1   

 

 
ATA nº 4 

 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois reuniu, pelas vinte e uma horas 

e nove minutos, em sessão ordinária, a assembleia de freguesia de Mire de Tibães, no edifício 

da sede da junta de freguesia. Antes do início dos trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia 

apresentou a comunicação de suspensão de mandato de dois membros da Coligação Juntos 

por Braga, ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 9º do regimento desta assembleia, a Sra. 

Teresa Silva foi substituída pelo Sr. Jorge Barros, por um período de 300 dias e o Sr. Luís 

Correia foi substituído pelo Sr. André Peixoto. Os restantes membros estiveram presentes, 

bem como todos os membros do executivo da junta de freguesia.  

Iniciou-se a sessão com a análise e votação da ata da última assembleia que foi 

aprovada com sete votos a favor e duas abstenções da Coligação Juntos Por Braga. De 

seguida, procedeu-se à análise e votação da ata da assembleia extraordinária, sendo 

aprovada com seis votos a favor e três abstenções, uma do Partido Socialista e duas da 

Coligação Juntos Por Braga. Passou-se de imediato, ao período antes da ordem do dia dando-

se a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que apresentou um resumo da atividade 

da Junta de Freguesia desde a última assembleia de freguesia. Assim, começou por saudar 

os membros da assembleia e o público presente. De seguida, informou que foi efetuada uma 

limpeza geral e profunda das ruas e valetas da freguesia, sendo mais fácil a partir de agora 

realizar limpezas pontuais de manutenção. Deu a conhecer também que foi disponibilizada 

aos habitantes da freguesia uma formação on-line sobre limpeza de terrenos com intuito de 

apresentar as novas regras/leis. 

No que concerne ao cemitério, o atual executivo optou pela abertura das dezasseis 

sepulturas, tendo dado seguimento ao pedido realizado pelo antigo executivo. Acrescentaram-

se também guias para fazer o suporte de terras. 

Relativamente à rua de S. Martinho de Tibães, está a ser feito um acompanhamento da 

situação, estando a empreitada no tribunal de contas para ser visada. Informou ainda que, no 

dia vinte e dois de abril, iria reunir com o empreiteiro com vista à realização de um 

planeamento da obra, nomeadamente, o faseamento dos trabalhos e os itinerários 

alternativos. 

Deu a conhecer também que foi feita uma mudança do Gabinete de Contabilidade e 

alteração do Programa de Gestão que se encontra numa fase de experimentação. 
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Mencionou que hoje foi a inauguração oficial da EB1 de Carrascal que contou com a 

presença da Sra. Vereadora da educação, Carla Sepúlveda, bem como dos elementos da 

direção do Agrupamento Mosteiro e Cávado, membros da Assembleia de Freguesia e 

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Mire de Tibães. A conclusão da obra 

sofreu um atraso de dois meses devido à falta de mão de obra e escassez de materiais de 

construção.  

Informou também que estão a ser elaborados dois novos regulamentos que serão 

disponibilizados aos membros da assembleia caso queiram contribuir com 

sugestões/melhorias. Trata-se de um regulamento de apoio às associações e outro de 

funcionamento do cemitério. 

Para finalizar a sua intervenção informou que foram realizadas as vistorias às obras 

com caução pendente, nomeadamente, as obras denominadas por: Caminho de acesso à 

Capela de São Filipe, Parque de Lazer do Loteamento de Sobrado e Requalificação do 

Caminho de ligação da E.M.564 ao Monte de S. Gens, com vista à libertação de verbas. 

Seguiu-se o período de interpelação, por parte de diferentes membros da assembleia, 

ao executivo da junta de freguesia, sobre assuntos diversos, tendo-se inscrito o Sr. Manuel 

Gonçalves, Sr. José Magalhães, Sr. André Peixoto e Sr. Manuel Silva. Tomou a palavra o Sr. 

Manuel Gonçalves que iniciou a sua intervenção abordando a temática do cemitério. Assim, 

manifestou-se contra a abertura das dezasseis sepulturas, uma vez que na sua opinião é 

previsível que não sejam todas necessárias nos próximos anos. Para além disso, considera 

que se pode estar a dar uma imagem errada aos habitantes que podem pensar que ainda não 

se vislumbra uma solução para este assunto. Questionou ainda se o Pedido de Informação 

Prévia (PIP) tinha sido entregue em janeiro. 

O Sr. Presidente da Junta informou que a opção de abrir as dezasseis sepulturas esteve 

relacionada com a forma como o pedido de apoio financeiro foi feito pelo anterior executivo. 

Este solicitava a abertura de dezasseis sepulturas por isso a Câmara Municipal de Braga 

apenas libertaria a verba quando a totalidade estivesse aberta. Assim, considerou-se que seria 

necessário optar pela abertura das dezasseis sepulturas em simultâneo.  

O PIP foi entregue em janeiro pela CMB, contudo apesar de se ter recebido um parecer 

bastante favorável relativamente ao projeto, o mesmo não foi aprovado, por existirem 

construções, como, por exemplo, um columbário de cinzas. O atual executivo tinha solicitado 

a retirada das referidas construções, contudo, a CMB não efetuou esta alteração. Assim, foi 
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pedida a elaboração do projeto de execução. O executivo está empenhado em resolver o 

processo burocrático no presente ano civil.  

Ainda em relação ao cemitério, o Sr. Presidente informou que o restauro do portão 

ainda não foi efetuado porque os orçamentos recebidos são muito elevados para o apoio 

financeiro solicitado. Assim, está a ser estudada uma solução. 

 Posteriormente, foi dada a palavra ao Sr. José Magalhães que fez uma chamada de 

atenção para o facto de numa ata do executivo não ser percetível quem apresentou as 

propostas. Depois colocou algumas questões, que passo a citar: quais as razões que levaram 

à resolução dos contratos com a Núcleo Data e a J.Gonçalves; se estava salvaguardada a 

informação contida na Cloud da nova empresa de software de gestão se algum dia rescindir 

contrato; se o espaço envolvente do Bairro de Ruães é público ou privado; o quais foram os 

resultados da reunião com a CMB para revisão do PDM; se foi feito um estudo relativamente 

aos percursos alternativos dos TUB/SM na rua de S. Martinho e quantas limpezas no ano 

estão contempladas no valor adjudicado à empresa de limpeza das ruas. 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta, Jorge Dias, informando que ata do 

executivo será alterada para que o texto fique mais percetível. Relativamente, à empresa de 

Software de Gestão deu a conhecer que a resolução do contrato está relacionada com a 

mudança de empresa de contabilidade. Após uma análise de mercado o atual executivo, 

verificou existirem opções mais rentáveis tendo optado pela Modula C (empresa de Software 

de Gestão) e pela OrientExpoente (empresa de contabilidade). Esta escolha irá refletir-se 

numa poupança significativa nos próximos anos. Tendo em conta que o anterior executivo da 

Junta de Freguesia adquiriu em 2013 o Programa da NucleoData, o atual executivo optou por 

um serviço Cloud da Módula C, estando salvaguardada a entrega de toda a informação em 

caso de uma futura resolução de contrato. 

 De seguida, informou que o espaço do Bairro de Ruães é domínio público existindo um 

aproveitamento dos habitantes no seu usufruto. Esta situação ainda não foi resolvida por falta 

de verba. A resolução do problema da rampa passará pela quebra de barreiras arquitetónicas 

e serão criadas rampas e corrimãos. 

No que concerne ao PDM, as propostas apresentadas pelo anterior executivo não 

foram excluídas, porém, algumas poderão não vir a ser aprovadas por estarem inseridas em 

zonas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN). Na referida 

reunião, foram apresentadas mais propostas, e realizado um relatório com as mesmas.  
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Relativamente à empreitada da Rua de S. Martinho de Tibães, referiu que tal como 

tinha dito anteriormente, no dia 22 de abril, iria reunir com o empreiteiro responsável pela obra, 

com intuito de definir uma pré-calendarização e sectorização dos trabalhos a realizar. 

O valor do contrato celebrado com a empresa responsável pela limpeza das ruas, 

contempla duas limpezas gerais da freguesia e duas aplicações de herbicida. Informou ainda 

que esta a ser equacionada uma solução para substituição da aplicação de herbicidas. 

O Sr. André Peixoto, após consulta prévia das atas do executivo, questionou em que 

ponto se encontrava o processo dos novos itinerários da TUB/SM e se já tinha sido realizado 

o protocolo da manutenção do jardim com o Centro Social e Paroquial de Mire de Tibães, 

pedindo esclarecimentos, relativamente, aos valores monetários acordados. 

O presidente da Junta informou que ainda não teve oportunidade de abordar o processo 

dos novos itinerários. No que se refere ao valor do protocolo de manutenção do jardim do 

Centro Social e Paroquial de Mire de Tibães, o mesmo foi calculado tendo por base os valores 

pagos no ano de 2021. 

Ainda neste ponto, tomou a palavra o Sr. Manuel João Silva que lamentou a falta de 

transparência com que o assunto do alargamento do cemitério tem vindo a ser tratado. 

Questionou o facto de se ter realizado um PIP num terreno que não é público. Reforçou o 

interesse em ver resolvida a questão dos itinerários dos TUB/SM, sugerindo que esta é viável 

caso se opte por um autocarro pequeno. Voltou a evidenciar preocupação relativamente ao 

tratamento dado aos inertes que irão ser retirados da Rua de S. Martinho de Tibães, sugerindo 

que estes fossem colocados num caminho alternativo que será utilizado aquando da execução 

da obra. Por fim, abordou o assunto da fixação dos caixotes do lixo da AGERE, na rua do 

Seixido, tendo dado a conhecer que assistiu a um conflito entre duas famílias que estavam 

em desacordo ao local da fixação, dando a entender que o Sr. Presidente da Junta escolheu 

um local que favorecia uma das famílias, que no seu entender são apoiantes do Partido 

Socialista.  

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta, que esclareceu que o PIP, tal como o nome 

indica, Pedido de Informação Prévia, serve para averiguar a viabilidade de um projeto num 

determinado local público ou privado, antes de partir para a sua aquisição. De seguida, refutou 

a acusação de desleixo relativamente às propostas feitas pelo TNT, referindo que têm surgido 

outros assuntos mais prioritários. Concorda com a proposta de utilização dos inertes, contudo, 

estes apenas estarão disponíveis quando a obra iniciar, estando a sua utilização sujeita aos 

trâmites legais.  Em relação, à fixação dos caixotes do lixo, não concorda com a acusação de 
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favorecer uma das famílias, uma vez, que este procedimento é da responsabilidade da 

AGERE. Mais informou, que esteve presente no local, numa tentativa de mediar o conflito, 

contudo, as famílias não estavam abertas ao diálogo por isso não houve consenso, tendo a 

AGERE decidido o local definitivo da fixação do caixote. 

Posteriormente, acrescentou que em relação às últimas propostas endereçadas pelo 

TNT à Junta de Freguesia, o executivo entende que as soluções apresentadas não são 

viáveis. 

  Seguidamente, tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia, que deu a conhecer 

o parecer da Comissão Nacional de Eleições (em anexo), de forma a esclarecer as questões 

colocadas no voto de protesto, relativo às eleições autárquicas, apresentado na assembleia 

de dezembro de 2021 pelo Tibães Nossa Terra. Procedeu-se, de seguida, à votação do voto 

de protesto, tendo sido reprovado com 4 votos contra do Partido Socialista, 4 abstenções da 

Coligação Juntos Por Braga e um voto a favor do Tibães Nossa Terra. 

  O Sr. Presidente da Assembleia leu duas propostas (em anexo) apresentadas pelo 

Tibães  Nossa Terra, Proposta 1: “Os piratas vão à Piscina” e Proposta 2 : “Apoio a Idosos 

Isolados”, tendo esclarecido que de acordo com as alíneas a) e m) do número 2 do artigo 12º, 

do regimento, não podem ser apresentadas propostas para criar novos serviços, estas apenas 

podem ser levadas à assembleia pelo executivo. Para além disso, a proposta nº 2 também 

não respeita a alínea k) do número 2 do artigo 12º do regimento da assembleia de freguesia. 

Terminou referindo que as duas propostas não podem ser aceites para discussão, por não 

respeitarem o regimento. 

 Passou-se, de seguida ao ponto dois da ordem de trabalhos, discussão e votação da 

prestação de contas de gerência relativa a 2021. Não havendo intervenções procedeu-se à 

sua votação, sendo aprovado por unanimidade. 

No que se refere ao ponto três, sob proposta da junta, o mesmo será votado na próxima 

assembleia de freguesia. 

Relativamente, ao ponto quatro da ordem de trabalhos, procedeu-se à votação do 

Regulamento de Inventário e Cadastro de Bens, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Dando cumprimento ao ponto cinco da ordem de trabalhos, procedeu-se à votação do 

contrato interadministrativo relativo à pavimentação da Rua de Resende, com o valor 

monetário de 117 079,74 euros. Este foi aprovado por unanimidade. 

De seguida, passou-se ao período reservado ao público, onde se inscreveram o Sr. Joaquim 

Loureiro, o Sr. António Fernandes, o Sr. Hermínio Silva, Sr. Jorge Gomes e a Sra. Luísa Silva. 
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Tomou a palavra o Sr. Joaquim Loureiro, que começou a sua intervenção pedindo 

desculpa à Sra. Anabela Gomes e aos restantes membros da assembleia pela forma incorreta 

como se dirigiu a eles na assembleia de dezembro. Posteriormente, solicitou que as cartas 

enviadas pelo Tibães a Nossa Terra, fossem objeto de discussão e constassem nas atas do 

executivo. 

De seguida, abordou a proposta do TNT relativa ao reposicionamento dos caixotes do 

lixo na urbanização do Carrascal, afirmando que a solução seria realizar pinturas no chão 

proibindo o estacionamento.  

No que concerne à grade de proteção da saída da EB1 de Carrascal considera que as 

palavras proferidas pelo Sr. Presidente da Junta são meras teorias. 

Relativamente aos inertes, afirmou que outrora já foram colocados inertes num 

determinado caminho da freguesia.  

Posteriormente, após acusar o Sr. Presidente da Assembleia de conduzir a sessão 

como entendeu, questionou se no dia das eleições, os candidatos podem estar dia e noite na 

sala de votação. Ao que o Sr. Presidente da Assembleia respondeu dizendo que a resposta a 

esta questão já foi dada através da leitura do parecer da Comissão Nacional de Eleições. 

Relativamente, às duas propostas apresentadas pelo TNT, afirmou que estas foram 

bem estudadas, acusando o Sr. Presidente da Assembleia de má vontade em levar as 

propostas a votação. Ao qual o Sr. Presidente da Assembleia, respondeu que não se trata de 

má vontade, mas sim de respeitar o regimento e pelo facto de essas propostas implicarem 

custos para a Junta de Freguesia, não podendo assim ser apresentadas como propostas mas 

sim como sugestões/recomendações. Acrescentou ainda que foi dada oportunidade ao TNT 

de fazer alterações, contudo, o Sr. João Silva não tomou essa iniciativa.   

Seguidamente, foi dada a palavra ao Sr. António Fernandes que, sugeriu que no Dia 

da Freguesia fossem homenageadas pessoas e coletividades da freguesia de Mire de Tibães. 

Assim propôs que no próximo dia da freguesia se fizesse uma homenagem ao Sr. Fernando 

Vieira da Silva, pelo serviço voluntário de sineiro que presta à comunidade. De seguida, voltou 

a reforçar a sua disponibilidade para ajudar a nível técnico na resolução dos diversos 

problemas da freguesia. Terminou a sua intervenção, dizendo que não se arrepende em nada 

do que fez para ajudar a resolver os problemas de Mire de Tibães e que assim o continuará a 

fazer, sempre que assim o desejarem.   

Foi dada a palavra ao Sr. Hermínio Silva que começou por dar os parabéns a todos os 

eleitos dando votos de um bom mandato. Começou por referir que as propostas do TNT 
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deveriam ter sido lidas na assembleia, uma vez que assim não se pode pronunciar sobre as 

mesmas. Abordou as recentes intervenções realizadas no cemitério, acrescentando que na 

sua opinião deveria existir uma divisão entre sepulturas de modo a dar ao local um ar mais 

digno. De seguida, manifestou a sua preocupação, relativamente ao facto do Sr. João Silva, 

membro da assembleia, ter mencionado que se a lei não serve e que pode ser contornada. 

Continuando, apelou ao diálogo com os habitantes de Ruães, de modo a chegar a um 

consenso antes de ser realizada qualquer intervenção. Por fim, questionou em que ponto se 

encontrava o assunto da nova sede de junta.      

O Sr. João Silva, tomou a palavra para esclarecer a sua intervenção, afirmando que 

não se expressou corretamente e que não queria sugerir que se contornasse a lei. 

Posteriormente, tomou a palavra ao Sr. Jorge Gomes, que retomou o assunto da 

abertura de novas sepulturas no passeio, alertando que não é a primeira vez que isso é feito, 

e que na altura em que foi Presidente de Junta o fez. O problema está em como o processo 

foi abordado pelo anterior executivo que optou por chamar os meios de comunicação. Mais 

uma vez relembrou, que apesar do que era dito pelo anterior executivo de que já existia 

projeto, contudo, o mesmo só avançou em novembro, e que só agora começa a receber 

alguma luz verde para a sua execução. Abordou de seguida o assunto da revisão do PDM, e 

relembra que Mire de Tibães não tem sido beneficiado nas revisões, uma vez que os lugares 

para construção de novos loteamentos não existem, e que se torna um problema para fixar 

novos jovens na freguesia. No que concerne às propostas feitas à mesa de assembleia pelos 

partidos políticos representados na assembleia, não tem qualquer sentido, os partidos devem 

fazer recomendações, as propostas são realizadas pela junta de freguesia e levadas à 

assembleia. 

Pediu a palavra o Sr. Manuel Gonçalves para esclarecer, que não é contra a abertura 

das 16 sepulturas, apenas defende que poderiam ter sido realizadas em momentos diferentes.  

Após esta intervenção iniciou-se um diálogo, com intervenções diversas sobre todo o 

processo do novo cemitério.    

Por último, tomou a palavra a Sra. Luísa Silva, que abordou as propostas apresentadas 

pelo TNT, dizendo que se deve respeitar a lei acima de tudo, contudo, ressalvou que parar o 

carro em locais não apropriados é uma prática generalizada para quem vai buscar os filhos 

ou irmãos às escolas. Terminou a sua intervenção, afirmando que como cidadã de Mire de 

Tibães, considera que o importante é a resolução dos problemas, e não tanto a forma como o 

TNT apresentam as suas propostas.   
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Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta para responder às diversas questões 

levantadas pelo público. Assim, respondendo às questões levantadas pelo Sr. Joaquim 

Loureiro, considera que nas urbanizações, uma vez que existe falta de estacionamento, a 

recolocação dos caixotes do lixo deve ser repensada, no entanto, não considera a solução 

apresentada uma mais-valia, no sentido que os lugares de estacionamento ficariam 

comprometidos, pondo em risco a recolha dos resíduos dos caixotes do lixo. Novamente em 

relação aos inertes, afirmou que o facto de já se ter realizado no passado ações do género, 

não significa o mesmo se aplique ao presente, principalmente, se este for um procedimento 

não autorizado. Chamou também à atenção para a importância de se seguirem todos os 

procedimentos legais no que concerne ao acompanhamento e transporte das crianças quando 

à uma saída das escolas. Atualmente, há muitas regras que têm de ser cumpridas e a boa 

vontade, como refere o Sr. Joaquim Loureiro, por si só não é suficiente. 

Relativamente à sugestão feita pelo Sr. António Fernandes, informou que a mesma já 

se encontra no plano da Junta de Freguesia, e se tudo correr como planeado será realizada 

no dia da Freguesia.  

De seguida, abordou o assunto do cemitério, colocado pelo Sr. Hermínio Silva, 

afirmando que o mesmo ainda não estaria terminado, porque foi necessário fazer uma 

paragem devido à realização de funerais. Faltam colocar as guias que servirão de suporte às 

terras. Em relação ao ponto de situação da nova sede de junta, a mesma não teve evolução 

desde a última assembleia.  

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a 

sessão pelas zero horas e dezanove minutos. 

Seguem-se as assinaturas dos elementos da Mesa da Assembleia. 
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