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Introdução
A Junta de Freguesia de Mire de Tibães, bem como todos os seus colaboradores e parceiros,
assumem o compromisso de trabalhar em conjunto de modo a proporcionar a toda a população da
nossa freguesia, e a todos que nela não só residem mas também trabalham, a melhor qualidade de
vida possível.
Estamos empenhados em responder às necessidades mais urgentes das pessoas, promovendo
atividades e investimentos em diversas áreas, de que são exemplo a educação, a cultura, o serviço
social, entre outros.
Tendo em conta que existem propostas apresentadas no plano anterior, que por alguma razão não
foram iniciadas ou que se iniciadas dar-se-á continuidade, as mesmas serão acolhidas neste Plano de
Atividades.
Os constrangimentos orçamentais são vários, em concreto ainda se encontra por aprovar o orçamento
de estado, o que consequentemente aponta para um conjunto de medidas que impõem limitações e
restrições à autonomia local. O plano aqui apresentado é fortemente condicionado pelos fundos
legais atribuídos à Freguesia de Mire de Tibães, como é o caso do FFF (Fundo de Financiamento das
Freguesias), pelos valores atribuídos referentes às competências delegadas pela Câmara Municipal de
Braga e ainda pelas transferências que estimamos receber.
Assim, de acordo com o preceituado na lei nº 75/2013, de 12 de setembro, no nº1, alínea a) do art.º
16º, incube a Junta de Freguesia de uma série de responsabilidades constantes em documento
designado por Opções do Plano e Orçamento para 2022, que foi elaborado pela Junta de Freguesia e
proposto à aprovação da Assembleia de Freguesia.
Desta forma, apresentamos a presente proposta, com vista a ser aprovada pelo Órgão Deliberativo,
como estipula a lei 75/2013, de 12 de setembro, no nº1, alínea a) do art. 9º.
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Plano de Atividades
Partimos com a ambição de resolver alguns dos assuntos mais prementes da freguesia, assim sendo
pretendemos no próximo ano resolução do processo de alargamento do cemitério, dar impulso à
requalificação da Rua de São Martinho de Tibães (Reta) e ainda promover junto da Câmara
Municipal a manutenção constante dos edifícios da Escola EB1 e Jardim de Infância, de modo a que
o conforto e a segurança das crianças não seja posto em causa.
Paralelamente, teremos as áreas da Educação, Formação e Emprego, Ação Social / solidariedade,
Saúde e Bem-estar, Cultura, Desporto / Associativismo, Infraestruturas, Ambiente e Qualidade de
Vida, como as prioridades para este plano. É do nosso entendimento, que deve ser este o caminho a
percorrer para o benefício da nossa Freguesia e mais concretamente dos nossos fregueses.
No entender deste executivo, encontram-se reunidas as condições necessárias para a sustentabilidade
econômico-financeira da Junta de Freguesia de Mire de Tibães desde que o cumprimento deste
documento seja respeitado.
Trabalharemos para fazer a diferença, esperando união em prol de Mire de Tibães!
Contem com esta equipa.
Contem comigo!

Contamos com o vosso apoio na aprovação deste documento que serve a nossa população!
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
PESSOAS
As pessoas são o nosso foco através da melhoria contínua por um estilo de vida saudável, transversal
a todas as idades, ambicionando que cada um, individual ou coletivamente, se sinta incluído na vida
da comunidade e a fim de proporcionar um apoio mais especializado, apresentamos medidas de
Educação / Formação; Ação Social / Solidariedade / Emprego e Saúde; Cultura /Desporto e
Associativismo.

EDUCAÇÃO
A Educação será uma das prioridades deste executivo, na medida em que é um caminho
fundamental na criação do indispensável capital humano enquanto fator determinante para o
desenvolvimento.
Assim, a Freguesia de Mire de Tibães está determinada a que as crianças e alunos que
frequentam o Jardim de Infância e a Escola Básica possam usufruir de um ensino de
qualidade.
Desta forma, em matéria de Educação, apresentamos as seguintes medidas:
•

Apoio às escolas de ensino básico e pré-escolar, na atribuição de verbas para material de
expediente e limpeza;
• Assegurar o transporte para a participação em atividades que impliquem deslocações;
• Manutenção e pequenas reparações de equipamentos e nos edifícios escolares;
• Apoio, sempre que solicitado, à Associação de Pais e Encarregados de Educação;
• Assegurar o diálogo permanente com o Agrupamento de Escolas;
• Continuar a dinamização e gestão da Atividade de Animação e Apoio à Família (AAAF), na rede
pré-escolar, bem como da Componente de Apoio à Família (CAF) na rede do Primeiro Ciclo;
• Assegurar o alargamento do horário da CAF e da AAAF;
• Promover atividades de enriquecimento extra curricular;
• Colaborar com o Jardim de Infância, Escola Básica e Associação de Pais com o objetivo de
melhorar as infraestruturas existentes reforçando a segurança, a higiene e a limpeza;
• Apoiar a Festa de Final de ano letivo;
• Apoiar a Festa de Natal nas escolas, através da oferta de lembranças a todas as crianças;
• Assegurar o diálogo entre os estabelecimentos de ensino e as diferentes associações da freguesia
na disponibilização de espaços para a realização de atividades;
• Comemoração do Dia da Mãe e do Dia do Pai;
• Atribuir Kit de Material escolar a todos os alunos da escola 1º Ciclo, no início do ano letivo;
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FORMAÇÃO / EMPREGO
À semelhança da educação básica, a formação ao longo da vida deve ser encarada como
elemento potenciador de oportunidades e de capacitação dos indivíduos, assentes numa lógica
de que a aprendizagem acompanha um indivíduo ao longo do seu ciclo vital.
Desta forma, em matéria de Formação / Emprego, apresentamos as seguintes medidas:
• Procuraremos melhorar as qualificações da população, através de cursos e ações de formação com a
criação de parcerias com escolas formadoras;
• Criar uma rede que articule a oferta e procura de emprego local;
• Reunir com empresários locais para elaborar um levantamento de necessidades em recursos
humanos para divulgação nos diversos canais;
• Disponibilizar as instalações da Junta de Freguesia e apoiar todas as iniciativas no âmbito da
empregabilidade;
• Realizar parcerias com o Centro de Emprego, fazendo a divulgação de ofertas de emprego nos
portais da Junta de Freguesia;

AÇÃO SOCIAL / SOLIDARIEDADE
A Junta de Freguesia de Mire de Tibães, em colaboração com outras entidades, procurará intervir
ativamente na procura de respostas para as questões sociais, tentando deste modo combater o
isolamento dos idosos, apoiar a população mais frágil e carenciada.
Para tal, em matéria de Ação Social e Solidariedade, apresentamos as seguintes medidas:
•

Organizar convívios na nossa freguesia e interfreguesias para a população sénior;

• Continuidade do Atendimento e Acompanhamento Social, mantendo a estratégia de
implementação de uma rede de serviços de proximidade à população, que tem como objetivo
informar, orientar e apoiar indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.
Através deste serviço de acesso à população, pretende-se continuar a promover uma melhor
proteção social e a facilitar o acesso aos serviços, a programas e medidas de apoio.
• Identificar e apoiar população mais idosa que vive sozinha, tentando desta forma que não
sejam alvos fáceis de assaltos, burlas e violência;
• Desenvolver uma rede de voluntariado local e apoio aos idosos e famílias carenciadas;
• Efetuar Contratos de Emprego-Inserção (CEI) em colaboração com o Centro de Emprego de Braga;
• Organizar a Festa de Natal para os Idosos e Reformados;
• Apoiar os cidadãos residentes na entrega das declarações eletrónicas de rendimentos, assim como
ajudar noutras situações nomeadamente com a Administração Tributária, Segurança Social, etc;
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SAÚDE E BEM-ESTAR
A Junta de Freguesia tem plena consciência de que não é por existir uma ausência de doença
ou enfermidades que se tem saúde. Para se ter saúde precisamos de apresentar um estado de
completo bem-estar físico, mental e social. Sabemos que estes últimos dois anos de pandemia
pode ter colocado em risco o equilíbrio necessário para o bem-estar de uma pessoa e mesmo de
uma família.
Desta forma, em matéria de Saúde e Bem-Estar, apresentamos as seguintes medidas:
•
•
•

Articular com a USF de Ruães práticas de alimentação saudável e de hábitos que
contribuam para uma melhoria da saúde geral;
Apoiar e colaborar com o Centro Social e Paroquial de Mire de Tibães;
Promover atividades para os seniores, tais como o desporto, atividades manuais e
programas de estimulação cognitiva;

• Dinamizar colónias de férias para população sénior;
• Continuidade do Gabinete de Psicologia, em parceria com a ACANJA, na proteção da saúde
mental, através de medidas que contribuam para assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos
fregueses;
• Dinamizar/ organizar colónias de férias para as crianças da freguesia;

CULTURA
Se a Freguesia de Mire de Tibães olha para a educação como uma das principais prioridades, a
verdade é que a cultura requer tanto ou mais prioridade, pois sabemos que a Educação aliada à
Cultura são pedras basilares de uma população.
Desta forma, em matéria de Cultura, apresentamos as seguintes medidas:
•
•
•
•

Reaproximação dos residentes ao Mosteiro de S. Martinho de Tibães;
Apoiar atividades organizadas pelo GAMT (Grupo Amigos do Mosteiro de Tibães)
Apoiar a publicação de livros relativos à História, tradições e cultura antigas da freguesia;
Reinventar o dia da Freguesia em conjunto com as diversas entidades e associações, de
modo a partilhar costumes e tradições;
• Reconhecimento pelo trabalho realizado na freguesia, a título associativo ou individual;
• Criação de um Plano Anual de Atividades de todas as entidades e associações de Mire de
Tibães, que permita uma boa articulação das mesmas;
• Apoiar atividades promovidas pelas Associações, Comissões de Festas e celebrações das
tradições da freguesia.
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DESPORTO / ASSOCIATIVISMO
É objetivo da Junta de Freguesia de Mire de Tibães, promover o desporto e as tradições locais e
potenciar os tempos livres do seu público em geral, promovendo assim uma união à volta
destes temas.
Desta forma, em matéria de Desporto e Associativismo apresentamos as seguintes medidas:
• Continuar a apoiar, conscientes das limitações financeiras, as coletividades e instituições no
que respeita, não só a atribuição de apoios financeiros, mas também no estabelecimento de
parcerias para o desenvolvimento de projetos, privilegiando a contratação ou promoção de
espetáculos realizados pelas Associações ou movimentos da freguesia;
• Partilha de informação sobre financiamentos, iniciativas e boas práticas associativas;
• Apoiar a reativação do clube de futebol da terra, se existir vontade por parte da gente da
freguesia;
• Apoiar e fomentar a prática de desporto, criando alternativas para a prática de outros
desportos além do futebol;
• Apoiar e fomentar a realização de caminhadas, entre outras, pelos Marcos de Mire de
Tibães;

INFRAESTRUTURAS
Se por um lado pretendemos uma melhoria da vida das pessoas, reconhecemos que as infraestruturas
de uma freguesia devem estar a par desse acompanhamento. Assim, a Junta de Freguesia de Mire de
Tibães pretende promover boas condições ao nível das infraestruturas para usufruto da população.
Desta forma, em matéria de Infraestruturas apresentamos as seguintes medidas:
•
•
•
•
•
•
•

•

Reestruturação da Sede da Junta de Freguesia de modo a servir melhor a população, criando
condições para as pessoas com mobilidade reduzida;
Promover projetos de requalificação/expansão dos parques industriais;
Requalificação da Rua de Resende;
Reabilitação e conservação de espaços da junta de freguesia;
Promover a substituição da iluminação do Pavilhão Desportivo, de modo a reduzir os
consumos mensais, bem como realizar candidaturas para a colocação de painéis solares;
Dialogar com os atuais proprietários do largo de S. Filipe de forma a alcançar uma partilha de
propriedade do espaço, tendo em vista um futuro arranjo do largo;
Participar ativamente, em estreita colaboração com a CMB, nas negociações com os
proprietários dos terrenos abrangidos pela ecovia, na margem do Cávado, de forma a garantir
que esta se concretize num curto prazo;
Elaboração do projeto para o Centro Cívico de Mire de Tibães, em colaboração com as
associações e entidades da freguesia;
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•
•
•
•
•
•

Procurar juntamente com a CMB e de outras entidades, dinamizar o edifício do antigo JI,
dando condições para a instalação de uma creche;
Fazer o acompanhamento da requalificação do Edifício da EB do Carrascal;
Dialogar com a CMB e sensibilizar para a urgência da requalificação da Rua de S. Martinho
de Tibães, estando o projeto ainda em trâmites concursais;
Dialogar com a CMB e a AGERE nas reparações, alargamentos, (re)pavimentações e
melhorias, que passam pelo saneamento básico e drenagem das águas pluviais;
Dialogar com os TUB para melhoria e reforço de horário e novos trajetos de modo a oferecer
um melhor serviço à população;
Resolução do processo de alargamento do Cemitério;

AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Torna-se cada vez mais importante cuidar do ambiente para que no futuro todos possamos desfrutar
de uma freguesia limpa e sustentável e consequentemente com qualidade de vida. Assim, a Junta de
Freguesia de Mire de Tibães em matéria de Ambiente e Qualidade de Vida apresentamos as
seguintes medidas:
•
•
•
•

Promover a limpeza dos caminhos e espaços públicos;
Pugnar pelo melhoramento dos espaços verdes e jardins bem como ruas e pontos de depósito
de lixo doméstico, nos meios mais populacionais;
Promover a limpeza das áreas florestais;
Envidar os nossos melhores esforços, junto das entidades competentes, para a despoluição do
Rio Torto e melhoria da qualidade ambiental do Rio Cávado;
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Nota Final
Apresentamos um projeto que assenta numa política de proximidade, de colaboração entre todos,
compromisso e com um diálogo constante.
As Grandes Opções do Plano e Orçamento, foram produzidos tendo em conta o regime de
financiamento das Autarquias Locais, os acordos de execução e contratos de competências
celebrados com o Município.
Assumimos neste Plano de Atividades e Orçamento a responsabilidade de trabalhar para um conjunto
de melhoramentos, dando continuidade aos projetos em curso e a novos projetos, que venham a
promover o progresso da freguesia, bem como o bem-estar e a qualidade de vida da população.
Temos plena consciência que o Executivo enverga um grande sentido de responsabilidade social,
todavia tudo faremos para o cumprir baseados sempre numa política de transparência, rigor,
competência e numa gestão participada.
Acreditamos que estes documentos provisionais receberão a melhor das atenções por parte dos
elementos da Assembleia de freguesia, de modo a receber uma apreciação positiva.
O Executivo da Junta de Freguesia de Mire de Tibães deseja a todos um excelente ano de 2022!
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ORÇAMENTO
E
GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ANO 2022

Nota Introdutória

A elaboração dos Instrumentos Previsionais da Freguesia de Mire
de Tibães para 2022, tem por base, as regras que decorrem da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime
financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais
[RFALEI], do Sistema de Normalização Contabilística para a
Administração Pública [SNC-AP], conjugadas ainda com as
normas que decorrem da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
estabelece o regime jurídico das autarquias locais.

Sendo os Documentos Previsionais (Orçamento e as Grandes Opções do Plano) elementos
essenciais de toda a atividade financeira da Freguesia, a sua elaboração obedece a um
conjunto de princípios orçamentais e contabilísticos, bem como a regras previsionais, nos
termos do que está previsto quer na Lei das Finanças Locais, quer nos diplomas que
instituíram o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública [SNC-AP].
Neste sentido, é importante salientar que o atual contexto pandémico impossibilitou o Executivo
de preparar e projetar o seu orçamento para o exercício económico 2022, sustentado em
pressupostos consolidados.
Os Instrumentos Previsionais para o ano de 2022, tem por objetivo disponibilizar informação de
carácter económico, financeiro e social sobre a Freguesia de Mire de Tibães. Através dos
presentes documentos previsionais e correspondentes mapas que os compõe, procura-se
espelhar aquela que irá ser a atividade/execução a desenvolver pelo Executivo durante o
exercício económico de 2022.

Freguesia de Mire de Tibães
Desta feita, o Orçamento da Freguesia de Mire Tibães para o exercício económico de 2022, foi
elaborado com base no estrito cumprimento dos princípios e regras, refletindo o rigor
necessário ao enquadramento no sistema contabilístico preconizado pelos normativos legais
acima referidos e atualmente em vigor.
Foi preparado, obedecendo ao disposto no Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, que
veio estabelecer a classificação económica das receitas e das despesas numa perspetiva de
homogeneização da Contabilidade Pública.
Com base nessas orientações, este Orçamento apresenta a previsão anual das receitas que o
executivo se propõe a arrecadar, bem como as despesas e compromissos a assumir durante o
exercício de 2022, no valor global de 431.712,47 €, tendo sempre como objetivo o equilíbrio
orçamental.
A elaboração do orçamento assentou nos princípios contabilísticos preconizados de acordo
com a Lei 151/2015, de 11 de Setembro, que aprovou o novo normativo contabilístico SNC-AP.

1. PROPOSTA

Para efeitos da aplicação da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro [RFALEI] e de acordo com o
estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 9º,
atendendo ainda aos critérios, parâmetros financeiros e contabilísticos definidos pelo Sistema
de Normalização Contabilística para as Administração Públicas [SNC-AP], aprovado pela Lei
n.º 151/2015, de 11 de setembro, bem como à Lei do Enquadramento Orçamental [LEO],
apresenta-se e submete-se à apreciação e deliberação da Assembleia de Freguesia a proposta
dos Instrumentos Previsionais para 2022, integrando estes a proposta de Orçamento da
Freguesia de Mire Tibães, bem como o Plano Plurianual de Investimentos [PPI] para o período
económico-financeiro de 2022, documentação anexa.
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2. RESUMO DO ORÇAMENTO
No que concerne à estratégia Orçamental, o presente orçamento encontra-se sustentado e
enquadrado da seguinte forma:

Receitas

Montante

Despesas

Montante

Receitas Correntes

295.712,47 €

Despesas Correntes

283.362,47 €

Receitas de Capital

136.000,00 €

Despesas de Capital

148.350,00 €

Total Geral

431.712,47 €

Total Geral

431.712,47 €

Receitas Correntes

Receitas de Capital

32%

Despesas Correntes

Despesas de Capital

34%

68%

66%

3. EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL
Relativamente ao que diz respeito às variáveis do equilíbrio orçamental, isto é, à razão de
proporcionalidade entre a receita corrente e a despesa corrente, prevê-se um saldo
superavitário no valor de 12.350,00 €.
Este excedente orçamental financiará no mesmo montante as despesas de capital.
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Equilibrio Orçamental (art. 40 Lei 73/2013 de 03 de setembro)

104,36 %

Receitas Correntes

49%

51%

Despesas Correntes

Excedente Orçamental para Investimento: 12.350,00€

Pelo gráfico podemos verificar, que estão acauteladas o cumprimento das regras do equilíbrio
orçamental contempladas no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), sendo que o saldo corrente, gera um
superavit que permitirá financiar o investimento a realizar pela autarquia numa lógica de
estabilidade orçamental.

4. ORÇAMENTO PARA 2022
Para o ano de 2022, está previsto uma execução orçamental no valor de 431.712,47 €.
Ao nível do orçamento da receita e no que respeita à sua natureza corrente, prevê-se a
arrecadação de 295.712,47 €, correspondentes a 68,5% do valor total orçamentado, e de
136.000,00€ de receita de capital. Por sua vez, a despesa corrente representa 65,6% do
orçamento, ascendendo a 283.362,47€.
Relativamente à despesa de capital, estima-se uma execução de 148.350,00 € que representa
34,4% do orçamento para 2022.
A natureza e o detalhe destas variáveis estão refletidas no quadro abaixo.
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4.1 ORÇAMENTO

Receitas
Impostos diretos
Taxas, multas e outras penalidades
Rendimentos da propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes

Total das Receitas Correntes
Transferências de capital
Outras receitas de capital

Total das Receitas de Capital

Total das Receitas

Valor

%

Despesas

Unidade:

euro

Valor

%

0,7%

Despesas com o pessoal

100.187,90

23,2%

0,3%

Aquisição de bens e serviços

159.360,00

36,9%

1,9%

Transferências correntes

10.500,00

2,4%

200.786,00

46,5%

Outras despesas correntes

13.314,57

3,1%

79.240,00

18,4%

3.200,00
1.100,00
8.100,00

3.286,47

0,8%

295.712,47

68,5%

Total das Despesas Correntes

135.000,00

31,3%

Aquisição de bens de capital

0,2%

Outras despesas de capital

1.000,00

136.000,00

31,5%

431.712,47

100,0%

Total das Despesas de Capital

Total das Despesas

283.362,47

65,6%

148.100,00

34,3%

250,00

0,1%

148.350,00

34,4%

431.712,47

100,0%

Os Gráficos seguintes permitem comparar o peso de cada uma das rubricas orçamentais na
estrutura do orçamento da Despesa e Receita.
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4.2 ORÇAMENTO DA RECEITA

4.3 ORÇAMENTO DA DESPESA
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