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ATA nº 6
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois reuniu, pelas vinte e uma horas
e onze 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 três membros da Coligação Juntos
por Braga, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 9º do regimento desta assembleia, o Sr.
Manuel Gonçalves foi substituído pela Sra. Bruna Ribeiro, o Sr. Luís Correia foi substituído
pelo Sr. André Peixoto e Sr. Jorge Barros que foi substituído pelo Sr. Armindo Ribeiro. Ao
abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 9º do regimento desta assembleia, a Sra. Anabela Gomes
do Partido Socialista, foi substituída pelo Sr. João Moreira. Os restantes membros estiveram
presentes, bem como todos os membros do executivo da junta de freguesia.
A sessão foi iniciada com um pedido de desculpas do Presidente da Assembleia pelo
lapso que levou à realização da assembleia nesta data. De seguida, foi feita a análise e
votação da atas das últimas duas assembleias. O Sr. José Magalhães referiu que
contrariamente aquilo que foi dito e que foi transcrito na ata, relativa a intervenção do Sr. Jorge
Gomes, dando este a entender que não existia projeto para o cemitério no momento em que
falou a Comunicação Social, o Sr. José Magalhães garante que já existia um projeto e que
este tinha sido enviado para Lisboa. A ata número quatro que foi aprovada com seis votos a
favor e três abstenções, do Sr. Armindo Ribeiro, da Sra. Bruna Ribeiro e do Sr. João Moreira,
que não estiveram presentes na referida assembleia. A ata número cinco que foi aprovada
com cinco votos a favor, um voto contra do Sr. Manuel Silva e três abstenções, do Sr. Armindo
Ribeiro, da Sra. Bruna Ribeiro e do Sr. Ricardo Pinto, que não estiveram presentes na referida
assembleia.
No período antes da ordem do dia, tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de
Freguesia que iniciou a sua intervenção cumprimentando os presentes. Posteriormente, fez
um ponto da situação do trabalho elaborado pelo executivo dos últimos três meses. Informou
que o executivo está internamente a atualizar e a criar regulamentos essenciais ao bom
funcionamento da Junta de Freguesia. Foi dado conhecimento da alteração do contrato com
a ADSE. O acordo anterior foi substituído por um acordo de capitação que confere uma maior
segurança no que se refere às despesas com os funcionários.
Em maio celebraram-se as festividades em honra da Senhora do Ó que contaram com
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a participação dos membros do executivo e da vereadora Olga Pereira nos atos religiosos.
De destacar a organização do Dia Mundial da Criança, que a convite da Junta de
Freguesia contou com a colaboração e empenho do Grupo Unidos de Tibães, Agrupamento
11 do Corpo Nacional de Escutas, Associação de Pais e Encarregados de Educação de Mire
de Tibães e catequese. Nesta festa recebemos mais de 300 crianças da freguesia e de outras
freguesias do Concelho de Braga. O executivo agradece o envolvimento de todas as entidades
que contribuíram para que esta festa fosse um sucesso.
No final do ano letivo, a Junta de Freguesia apoiou as festas de encerramento do ano
letivo da EB1 de Carrascal e do JI de Mire de Tibães.
Foram elaborados vários pedidos de intervenções: à AGERE, Câmara Municipal de
Braga e E-Redes.
Com o intuito de preparar o futuro, iniciaram-se reuniões com diversas associações da
freguesia.
Foi feito o ponto de situação da obra Rua de S. Martinho de Tibães e do processo do
novo Cemitério.
Por fim, foi reconhecido que a estratégia adotada no início do ano para limpeza da
freguesia não sortiu os efeitos desejados, pelo que estão a ser implementadas novas medidas
para resolver o problema da limpeza.
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. José
Magalhães e Sr. Manuel Silva. Tomou a palavra o Sr. José Magalhães, que lamentou o facto
do percurso efetuado pela procissão da Sra. da Cabeça não se encontrar devidamente limpo,
salvaguardando que a Coligação Juntos por Braga já tinha levantado dúvidas relativamente à
eficiência da estratégia de limpeza adotada pelo atual executivo. Posteriormente, alertou para
o facto de alguns pontos do caminho de acesso ao S. Filipe apresentarem necessidade de
intervenção. O Presidente da Junta referiu que aquando da vistoria o caminho não
apresentava esses danos.
De seguida, manifestou a preocupação pelo facto de Mire de Tibães ter um elevado número
de contadores da água ao encargo da Junta de Freguesia. Referiu ainda que tem
conhecimento que não existe equidade no tratamento dado pela AGERE às freguesias do
Concelho de Braga, uma vez que existem freguesias que não pagam a água usada para fins
públicos. O Presidente da Junta comprometeu-se a averiguar esta situação, uma vez que
desconhecia esse facto.
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Tomou a palavra o Sr. Manuel Silva para demonstrar o seu descontentamento relativamente
ao tratamento dado às terras sobrantes após um ato fúnebre. O presidente da Junta deu a
conhecer que este assunto já está tratado, pois é também uma preocupação do atual
executivo.
O Sr. Manuel Silva questionou quem era a pessoa responsável pela manutenção e limpeza
do recinto envolvente do campo de futebol. O presidente da Junta, informou que este serviço
continua a cargo do Sr. João Soares que é responsável pela limpeza do recinto e dos
balneários.
Passou-se, de seguida à análise e votação de quatro Propostas do Tibães Nossa Terra
que foram lidas pelo Presidente da Assembleia.
Relativamente às duas primeiras Propostas: Os Piratas vão à piscina e Apoio a Idosos
Isolados, o Sr. Manuel Silva retirou-as e sugeriu que este assunto fosse discutido numa
reunião com o executivo.
No que concerne à terceira proposta: Dia da Freguesia, o Presidente da Junta, Jorge Dias,
informou que o dia da Freguesia já se encontra em preparação, estando previstas algumas
atividades na Casa Peixoto. Inicialmente, a ideia seria realizar todos os eventos neste espaço,
contudo, nas reuniões de preparação com as diversas associações/grupos da freguesia
concluiu-se que este espaço seria demasiado pequeno para o efeito. Deu a conhecer ainda
que tem sido feito um esforço por parte do atual executivo para que a Casa Peixoto seja
utilizada ao serviço da freguesia. A título de exemplo referiu o bazar da Comissão De Festa
do Cerco e a Festa de Finalistas dos alunos do 4º ano.
O Sr. Magalhães demonstrou a sua satisfação ao ver que a Casa Peixoto está a ser valorizada
pelo atual executivo, recordando que a Coligação Juntos Por Braga continua a defender que
este terá sido um bom investimento para a freguesia ao contrário do que o grupo do Partido
Socialista acreditava. O Presidente da Junta, Jorge Dias, esclareceu que considerou um mau
investimento a aquisição da Casa Peixoto para o efeito pretendido pela Coligação Juntos Por
Braga, ou seja, para servir como Sede da Junta de Freguesia. Contudo, uma vez adquirida
considera que este espaço é um ativo importante para a freguesia.
Posteriormente, o Sr. Manuel Silva acolheu a sugestão para alterar o texto da proposta de
“todas as atividades”, para “algumas atividades”, procedeu-se à votação desta proposta tendo
sido aprovada por unanimidade.
Relativamente à proposta Recintos Desportivos, o Sr. Presidente da Junta, deu a conhecer
que estes se encontram livres no horário letivo. Assim, sendo o presidente da Assembleia,
Assembleia de Mire de Tibães

3

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MIRE DE TIBÃES
MUNICIPIO DE BRAGA
4700-565 Mire de Tibães
(Documento para uso exclusivo dos membros da assembleia)

José Silva, considerou que esta proposta não faria muito sentido, uma vez que é possível
compatibilizar a utilização dos Recintos entre todos os utilizadores, tendo então a proposta
sido retirada pelo Sr. Manuel Silva, para melhor aprofundar o assunto, o Sr. Presidente da
Junta manifestou disponibilidade para reunir com a oposição para analisar este e outros
assuntos.
Deu-se cumprimento ao ponto dois da ordem de trabalhos: Discussão e Votação da primeira
alteração modificativa do orçamento e plano plurianual.
O Sr. Magalhães pediu alguns esclarecimentos relativos à diminuição do valor do orçamento
para o ano de 2022. A Sra. Célia Rocha explicou que esta alteração se deve à correção do
PPI, uma vez que há valores que inicialmente estavam alocados ao ano de 2022 que serão
diluídos em 2022 e 2023.
Efetuada a votação esta alteração foi aprovada com quatro votos a favor do Partido Socialista
e cinco abstenções dos elementos da Coligação Juntos por Braga e do Tibães a Nossa Terra.
De seguida, passou-se ao ponto três, discussão e votação de autorização prévia genérica.
Esta autorização, a pedido do Presidente da Junta, foi retirada, não sendo, por isso, levada a
votação.
No que concerne, ao ponto quatro, procedeu-se à discussão e votação do aditamento do
contrato interadministrativo da requalificação da Rua de Resende, tendo este sido aprovado
por unanimidade.
No período reservado ao público, inscreveram-se para intervir o Sr. António Fernandes, o Sr.
Joaquim Loureiro e o Sr. Artur Feio.
O Sr. António Fernandes, tomou a palavra informando que considera a Casa Peixoto um ativo
da freguesia, não considerando que a sua compra tenha sido um mau investimento. Contudo,
face à situação atual considera que na impossibilidade de esta ser a sede da Junta de
Freguesia é importante que este espaço seja utilizado para outros fins.
Posteriormente, tomou a palavra o Sr. Joaquim Loureiro, que manifestou o seu desagrado
relativamente ao facto das propostas apresentadas pelo Tibães Nossa Terra (TNT) não terem
sido todas discutidas e votadas, informando que o TNT irá apresentar um parecer jurídico
sobre este assunto. Posteriormente, acusou o Sr. Presidente da Assembleia de manipular as
decisões tomadas nas assembleias. Acusou também o Presidente da Junta de não apresentar
informação escrita acerca da atividade e da situação financeira da freguesia. O presidente da
Assembleia respondeu-lhe dizendo que a informação financeira foi enviada aquando da
convocatória. Relativamente às propostas referiu que a decisão de não serem votadas foi do
Assembleia de Mire de Tibães

4

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MIRE DE TIBÃES
MUNICIPIO DE BRAGA
4700-565 Mire de Tibães
(Documento para uso exclusivo dos membros da assembleia)

Sr. Manuel Silva. O Sr. Joaquim Loureiro prosseguiu a sua intervenção afirmando que a
convocatória da assembleia extraordinária é um indício de que o TNT tem razão de invocar
ilegalidades nas convocatórias. Informou que o TNT irá apresentar duas propostas simples e
estudadas que no seu entender resolverão o problema das assembleias. Apresentarão
também mais duas propostas ao Regimento da Assembleia de modo a torná-lo mais moderno.
De seguida, foi dada a palavra ao Sr. Artur Feio, Presidente da Concelhia do Partido Socialista
de Braga, que se dirigiu à assembleia na qualidade de munícipe, começando a sua
intervenção saudando todos os presentes. Assim, clarificou que tem vindo a acompanhar
várias assembleias de freguesia sendo este o motivo que trouxe a Mire de Tibães.
Referiu que achou pertinente a questão levantada relativamente à AGERE, uma vez que é
importante que acha equidade entre as freguesias.
Relativamente às questões levantadas sobre o regimento da assembleia de freguesia,
informou que estas dúvidas são comuns a outras freguesias porque surgem várias
interpretações. Assim, convidou os presentes a assistir a uma Assembleia Municipal para
perceberem melhor o funcionamento deste órgão.
No que concerne às propostas apresentadas considera que este debate de ideias é positivo,
contudo, apela ao diálogo entre as diferentes forças políticas, uma vez que as decisões devem
visar o bem comum. Na sua opinião, o mais importante a retirar desta reunião é que o atual
executivo da Junta de Freguesia deve respeitar as opiniões das restantes forças políticas,
porém também merece que as mesmas lhe deem a liderança e a importância devida.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão
pelas vinte e duas horas e cinquenta e nove minutos.
Seguem-se as assinaturas dos elementos da Mesa da Assembleia.

PRESIDENTE DA MESA: _____________________________________________________

PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA: _____________________________________________

SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA: _____________________________________________
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