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Freguesia de Mire de Tibães 
Município de Braga 

 

Plano de Trabalho relativo ao quadriénio 2018-2021 

OPÇÕES DO PLANO RESPEITANTE AO ANO DE 2019 

(Documento previsional) 

 

Freguesia de Mire de Tibães 
Município de Braga 

 
 

PLANO ATIVIDADES ANO 2019 
 

Introdução 
 

As Opções do Plano e Orçamento 2019 de acordo com o preceituado na Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, no nº 1, 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 proposta do Orçamento para 2019.  

Entende-se assim a continuidade de uma política económica consolidada e em respeito pelos princípios 

de boa governança pública. Assim, estes documentos previsionais visam claramente desenvolver as condições 

financeiras, administrativas e estruturais necessárias ao reforço do investimento na freguesia, de forma a dotá-

la de melhores infraestruturas e de melhores equipamentos, em resultado dos protocolos de delegação de 

competências estabelecidos e a estabelecer com o Município de Braga. 

Como objetivos estratégicos para o ano 2019 estão, entre outros casos, a continuidade da execução de 

alguns objetivos por concluir, o apoio social (coletividades, Escola EB e Jardim de Infância), com o objetivo de, 

por um lado, fomentar um melhor serviço, e por outro, minimizar custos. O cumprimento dos objetivos traçados 

que representa motivação, mas também consciência das dificuldades dos tempos.  

Quanto ao Plano Plurianual de Investimentos, é importante reforçar a ideia de que este documento 

representa um quadriénio, ou seja, os investimentos e projetos retratados neste documento resultaram, por um 

lado, de um planeamento inicial, e, por outro, dos reajustamentos introduzidos no início de cada período de 

gestão, sendo que o documento espelha a política e a estratégia do executivo em termos de investimento 

desejado para a Mire de Tibães.  
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Este Plano, aqui expresso, marca a determinação do executivo em desenvolver e reajustar projetos que 

assegurem diversos apoios nas mais diversas áreas, derivadas do estado social a que se assiste, mantendo as 

tradicionais atividades de apoio à educação, à cultura e demais áreas de atuação desta Junta. 

O Orçamento e Opções do Plano para 2019 da Junta de Freguesia de Mire de Tibães, estão alicerçados em 

objetivos definidos no início do mandato. 

A perspetiva provisional de receitas e despesas para 2019, permite ao executivo o cumprimento estreito da 

execução orçamental, deixando alguma folga, contudo para iniciativas que surjam e se revelem importantes e 

exequíveis com ganho de causa para a freguesia.  

Trata-se de um documento equilibrado na sua essência contabilística e revelador de uma ambição realista 

na sua execução, não obstante os condicionalismos de ordem financeira a que está sujeito.  

Entende o Executivo assim, no respeito íntegro pela execução do presente documento, estarem reunidas as 

condições necessárias para a sustentabilidade económico-financeira da Junta de Freguesia de Mire de Tibães a 

curto prazo.   

A correta avaliação das responsabilidades das juntas de freguesia deve ser efetuada tendo presente o 

quadro de competências que lhe estão consignadas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro (Estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais), as quais podem ser próprias ou por delegação da respetiva Câmara Municipal.  

Prosseguir-se-á a política de cooperação com as instituições da Freguesia no sentido de apoiar a encontrar 

soluções para os problemas sociais mais prementes que nos forem apresentados e assegurando iniciativas 

conjuntas, nomeadamente, nas áreas da educação, cultura e desporto, aproveitando sinergias e conjugando 

esforços que contribuam para a concretização de projetos diversificados e que abranjam os vários níveis etários 

da nossa população e projeção de Mire de Tibães. 

 

Os princípios da Instituição “Junta de Freguesia” 

Visão 

A Junta de Freguesia de Mire de Tibães, pretende ser uma instituição de referência, baseando a sua 

intervenção na melhoria contínua das suas práticas e na elevação da qualidade dos serviços prestados. 

Valores 

No âmbito da procura constante de respostas às solicitações dos fregueses de Mire de Tibães, o 

entendimento de exemplos de boas práticas referenciais, pressupõem os seguintes valores; 
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Desempenho 

Procuramos, permanentemente, aumentar o nosso nível de desempenho para executar com perfeição 

as nossas tarefas. Avaliamos com cuidado o nosso desempenho, assegurando que a integridade e o respeito 

pelas pessoas não sejam comprometidos. 

Trabalho de Equipa 

O trabalho de equipa suporta um espírito de entusiasmo, realização e paixão pelos nossos, fomenta o 

espírito de entreajuda, permitindo que tenhamos êxito em todos os nossos empreendimentos. 

Rigor 

A Qualidade “faz-se”, cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos. O rigor técnico e a 

padronização do trabalho. 

Dinamismo 

O nosso dinamismo é complementado com a capacidade de inovar e de nos adaptar a um mundo em 

permanente mudança. 

Inovação 

A inovação é a chave para melhorar a relação laboral. Procuramos identificar maneiras de fazer com que 

os nossos serviços sejam mais úteis e as nossas práticas e processos sejam mais eficientes e eficazes, de forma a 

satisfazer os nossos fregueses, criando diferenciação e valor acrescentado. 

 

Confidencialidade 

Respeitar os deveres e os direitos de todas as partes interessadas e as regras organizacionais de 

conduta. 

Solidariedade 

Assumir a interdependência e a ajuda recíproca para a garantia da qualidade dos serviços. 

 

Participação 

Fomentar a participação cívica constante dos fregueses na vida autárquica, como forma de enriquecer o 

princípio da democracia que deve sustentar o poder autárquico, nomeadamente as Freguesias.  

AÇÕES 

EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO 

A Educação / Formação é primordial para uma sociedade socialmente responsável, neste contexto não só 

através das competências que nos estão delegadas, como fruto de novos desafios que caminham para uma 
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maior delegação de competências, é nosso propósito continuar a dotar aas escolas de mecanismos necessários 

para uma resposta eficiente e eficaz. 

• Dinamização e gestão das AAAF, na rede pré-escolar, bem como da CAF na rede do primeiro ciclo, 

proporcionando às crianças um espaço orientado para o desenvolvimento de atividades lúdicas, 

culturais e desportivas, valorizando a sua autonomia e capacitando-as para a socialização com o mundo 

que as rodeia. 

• Procuraremos planos de ações de formação em várias áreas de acordo com o quadro do plano e ação de 

formação pretendida pelos residentes e a oferta num mercado de financiamento público das mesmas. 

• Continuar a procurar e proporcionar atividades próprias, destinadas à comunidade durante o próximo 

ano de 2019, em parceria com os movimentos da freguesia que desejarem dar o seu contributo, nas 

diversas áreas, quer em atividades lúdicas, quer na vertente da aprendizagem em várias vertentes 

associadas ao ensino das nossas tradições. 

• Implementação do serviço de pagamento automático das mensalidades e serviços da Junta de 

Freguesia. 

 

AÇÃO SOCIAL / SOLIDARIEDADE / EMPREGO E SAÚDE 

A Junta de Freguesia de Mire de Tibães continuará, para o ano de 2019, intervir ativamente na procura de 

respostas para as questões sociais, de uma sociedade fragilizada economicamente e carente nas suas 

necessidades profissionais. 

Em consciência com as dificuldades e soluções, funcionaremos como “ponte” entre a comunidade e as 

Instituições que na prática e nas suas funções desenvolvem respostas para as necessidades, encaminhando e 

encontrando soluções que minimizem cada dificuldade que nos é apresentada. Avaliar, caso a caso, e em 

sintonia com instituições de cariz social, continuar a elaborar e aprofundar iniciativas em diversas áreas. Assim 

sendo, procuraremos fazer ações concretas nas seguintes temáticas: 

• Continuar a articulação com o “Projeto Braga a Sorrir”, o objetivo é garantir à população de Mire de 

Tibães o acesso a cuidados de Saúde Oral de forma gratuita. A população alvo tem de ser carenciada e 

que esteja inserida em organizações sociais e, por fim, a sensibilização e promoção da saúde oral junto 

da população em geral. 

• Continuar a articulação com a Bragasol a atribuição de benefícios sociais, no sentido de melhorar as 

condições habitacionais dos cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade económica e social. 

• Apoiar os Cidadãos no preenchimento e ou envio via Web do IRS, bem como auxiliar o pedido de 

isenção de taxas moderadoras. 



                                                              Plano de Atividades e Orçamento 2019 

 

   5 | P á g i n a  

SEDE: Rua 25 de Abril,  n.º 1, 4700-565 Mire de Tibães,  TEF/FAX: 253 282 144,  Email: geral@jf-miretibaes.pt 

 

• Projeto Braga Ativa, do Município, para a promoção do desporto Sénior. 

• Continuação dos benefícios sociais e comerciais para toda a população aderente 

• Continuidade do Gabinete de 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 gratuito à população pretende-se continuar a promover uma melhor proteção social e a facilitar 

o acesso aos serviços, a programas e medidas de apoio. 

• Continuidade do Gabinete de Psicologia na proteção da saúde mental, efetiva-se através de medidas 

que contribuam para assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos indivíduos, para favorecer o 

desenvolvimento das capacidades envolvidas na construção da personalidade e para promover a sua 

integração crítica no meio social em que vive. 

• Oferta de cabazes de Natal às famílias identificadas mais carenciadas da Freguesia. 

• Organização de ações de sensibilização à comunidade de temas considerados relevantes.  

• Festa de final de ano letivo para toda a comunidade escolar da freguesia em parceria com toda a 

comunidade educativa. 

• Festa de Natal para as crianças da freguesia, em parcerias com as instituições habituais da Freguesia. 

• Jantar de Natal Solidário para os Idosos e reformados da Freguesia. 

• Gabinete médico social 

 

AMBIENTE / ESPAÇOS PUBLICOS / INFRAESTRUTURAS 

Cada vez mais o meio ambiente deve ser uma responsabilidade partilhada entre todos os atores locais. 

Considerando não só o meio ambiente no seu conceito mais amplo, contempla-se aqui a higiene e limpeza dos 

espaços públicos e comuns. 

Assim, de forma a contribuir para o bem-estar geral e incrementar na população hábitos de conservação 

do meio ambiente, continuaremos a desenvolver as seguintes atividades: 

• Pugnar pelo melhoramento dos espaços verdes e jardins bem como ruas e pontos de depósito de lixo 

doméstico, nos meios mais populacionais. 

• Premer o Município para a repavimentação da Rua de São Martinho de Tibães o mais breve possível, 

conforme explanado no Plano do Município para 2019. 

• Requalificação primária do edifício para a futura sede da Junta da Freguesia de Mire de Tibães 

• Identificação e comunicação à EDP de casos de postes sem iluminação 
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• Águas pluviais e repavimentação da Rua de Resende 

• Continuar a pugnar por uma breve resolução para a solução referente ao alargamento do Cemitério e 

casa mortuária 

• Requalificação da Rua Carrascal / Marcos 

• Alargamento e pavimentação do acesso às margens do Rio Cavado pelo acesso início na Rua dos Verdes 

• Manutenção contínua do piso da Rua da Lomba 

• Requalificação da Rua Srª do Ó 

• Aumento da promoção de iniciativas que visem a educação ambiental 

 

CULTURA / DESPORTO E ASSOCIATIVISMO 

Neste Item, é imperativo continuar a explorar e reconhecer a importância não só no contexto local de 

Freguesia e Município, mas também para a Região, 

• Comemoração do dia da Freguesia 

• Recurso aos programas disponíveis, para a realização de atividades de férias, entre outras. 

• Continuar a apoiar as diversas atividades promovidas e em parceria com o Mosteiro de Tibães e outras 

que promovam e desenvolvam Mire de Tibães. 

• Participar e apoiar atividades que promovam a divulgação da freguesia das suas tradições e cultura. 

• Continuar a apoiar, conscientes das limitações financeiras, as coletividades /instituições no que respeita 

não só a atribuição de apoios, 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, valorizando assim o seu trabalho.  

• Projeto para solução de cobertura do Rinque do Carrascal, dotar a freguesia de um espaço coberto de 

menores dimensões que o atual pavilhão, para fins desportivos e culturais entre outros. 

 

NOTA FINAL 

Com o bom relacionamento mantido e a disponibilidade para ouvir todos e todas as instituições, pode 

permitir um resultado final positivo, assente em princípios transversais e universais: rigor, transparência, 

diálogo, independência e competência.  

A aplicação fundamental destes princípios prende-se com o máximo e sincero respeito deixando abertas 

todas as portas para a procura das melhores soluções para servir quem em nós deposita confiança. 
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É com este “livro” que continua aberto a sugestões de todos e para todos. Temos consciência das 

opções que aqui tomamos e dos vários projetos que adiamos para próximos orçamentos, mas na verdade é que 

este é um plano possível, dentro de um orçamento disponível. 

Esperamos que estes documentos previsionais possam merecer, depois de analisados pela assembleia 

de freguesia, uma apreciação favorável, atendendo ao facto de este ser, fundamentalmente, um plano de 

atividades e orçamento para 2019, com ideias bem gizadas e características muito realistas. 
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 FREGUESIA DE MIRE DE TIBÃES 
MUNICIPIO DE BRAGA 

 
REGULAMENTO 

DO 

APOIO SÓCIO-EDUCATIVO 

ESCOLAS EB1 DE MIRE DE TIBÃES 

ANO LECTIVO 2019 – 2020 

 
Em articulação e no desenvolvimento dos princípios consagrados na Lei nº 5/97 de 10 de Fevereiro e 

no Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de Junho, a Junta de Freguesia de mire de Tibães, responsável, por Delegação 

da Câmara Municipal de Braga, pelo Apoio Sócio-Educativo às escolas EB da Freguesia de Mire de Tibães, 

apresenta este Regulamento, de interesse particular para os Pais ou Encarregados de Educação das crianças 

utentes da EB do Carrascal. 

A Junta de Freguesia de Mire de Tibães busca, com o facto de ter assumido a gestão do Apoio Sócio-

Educativo, colaborar ativamente na evolução da criança e no necessário apoio às famílias, criando condições 

para um bom crescimento das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento e convivência, sempre em 

patamares de qualidade, estabilidade e sustentabilidade, quer entre as crianças nos vários escalões etários, 

quer na supervisão da responsabilidade das Animadoras e Auxiliares ao serviço desta Instituição, em 

consonância com os Planos Pedagógicos Oficiais, determinados pelos programas em vigor e geridos pela 

professora coordenadora, para que o crescimento das crianças seja positivo e saudável. 

O cumprimento do presente Regulamento será a garantia de que todas as partes envolvidas o aceitam 

como um bom princípio. Assim, temos: 

 

1. HORÁRIO E PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO 

Manhã – 07h30 às 9h00. 

12h30 às 14h00 – Período do almoço 

Tarde – 17h30 às 18h30 – Prolongamento.  

 Estes horários poderão adequar-se àquilo que as EB determinarem como horários oficiais e 

complementares. 

A prestação de refeições e prolongamento funciona durante 11 meses, desde o início de Setembro a 

31 de Julho de cada ano letivo, exceto aos Sábados, Domingos, Feriados e, ainda, Segunda-Feira de Páscoa e 

Véspera de Natal e Ano Novo, assim como nos dias determinados para desinfeção das instalações ou outros 

previamente comunicados por informação afixada ou entregue pessoalmente aos Pais / Encarregados de 

Educação. 
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Durante as interrupções letivas e/ou férias escolares (Natal, Carnaval, Páscoa e Férias de Verão) o 

Apoio Sócio-Educativo é garantido pela Autarquia de Mire de Tibães das 07h30 às 18h30, e funcionará até 

final do mês de Julho. 

Nos dias 24, 31 de dezembro, dia de Carnaval e a Segunda Feira de Pascoa, o serviço encontra-se 

encerrado, e no mês de Agosto os serviços do Apoio Sócio-Educativo encerram para férias. 

 

2. ASSIDUIDADE/RECOLHA 

 

A frequência regular é aconselhada a todas as crianças. As suas faltas devem ser comunicadas para que se 

possa avisar atempadamente a Instituição fornecedora das refeições. 

Os Pais ou Encarregados de Educação devem comunicar por escrito quais as pessoas responsáveis pela 

recolha das crianças no horário de saída do Apoio Sócio-Educativo. Sempre que se registe qualquer alteração 

deve o(a) responsável pela criança contactar pessoalmente as Animadoras Sociais ao serviço da FMT. 

A falta, não substitui a responsabilidade de pagamento da respetiva mensalidade da CAF e ALMOÇO se 

referente a este último não for comunicado atempadamente. 

 

3. MENSALIDADES 

 

As despesas de frequência do Apoio Sócio-Educativo são comparticipadas pelo Estado e pelas Famílias. 

Os escalões de pagamento, após requerimento efetuado pelos Pais ou Encarregados de Educação, são 

atribuídos pelo Pelouro de Educação da Câmara Municipal de Braga, tendo em conta os rendimentos das 

Famílias e os escalões do Abono de Família. 

A comparticipação das Famílias é calculada através da atribuição de uma mensalidade a cada escalão, 

tendo em conta os rendimentos das famílias, os escalões do Abono de Família, os honorários das animadoras 

e das auxiliares, o custo das refeições, outros custos com o funcionamento dos serviços e os limites impostos 

por lei, cujo máximo não pode exceder o valor da comparticipação do Estado 

O pagamento das 11 mensalidades é efetuado em 10 prestações mensais, de Setembro a Junho de cada 

ano letivo. O pagamento do mês de Julho é diluído pelos restantes meses. 

Valores mensais dos escalões em vigor para o ano letivo (10 meses): 

Só refeição / Dia, comparticipações Familiares: I escalão: 00,00 €; II escalão: 0,73 €; Restantes escalões: 

1,46 €. 

Prolongamento (Manha/tarde e almoço: I escalão:23,00 €; II escalão: 28,00€;  III e restantes escalões: 30,00 

€. 

Comparticipação extraordinária de prolongamento: I escalão:0,00 €; II escalão: 10,00€;  III e restantes 

escalões: 12,00€. 

Quem usufrui exclusivamente deste prolongamento, paga meio mês em setembro e meio em junho. 

A falta de apresentação de documentos para atribuição de escalão pela C.M. de Braga remete de imediato 

o(a) candidato(a) para o escalão máximo. 
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4. COMPARTICIPAÇÕES - REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

As faltas ao Apoio Sócio-Educativo não dispensam o pagamento da mensalidade. 

As mensalidades serão pagas até ao dia 08 de cada mês, sendo aconselhável que o façam na Sede da 

Freguesia, à Rua 25 de Abril, nº 1.  

Cada pagamento obriga à entrega do respetivo recibo por parte da FMT, que pode ser utilizado para 

efeitos de IRS, não se passando declarações no final do ano. 

Este regulamento entra em vigor no início do ano letivo 2019/20. 

ATRASOS DE PAGAMENTO ATÉ 2 MESES, SEM JUSTIFICAÇÃO, LEVAM À SUSPENSÃO 

AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÂO DESTE SERVIÇO. 

 

 

 

 
          

REGULAMENTO DO APOIO SÓCIO-EDUCATIVO AS 

ESCOLAS EB1 DE MIRE DE TIBÃES 

Datas das Deliberações 

Junta de Freguesia 

18 de Dezembro de 2018 
Assembleia de Freguesia 

27 de Dezembro de 2018 
 

Órgão Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Órgão Deliberativo 
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 FREGUESIA DE MIRE DE TIBÃES 
MUNICIPIO DE BRAGA 

 
REGULAMENTO 

DO 

APOIO SÓCIO-EDUCATIVO 

JARDINS-DE-INFÂNCIA DE MIRE DE TIBÃES 

ANO LECTIVO 2019 – 2020 

 
Em articulação e no desenvolvimento dos princípios consagrados na Lei nº 5/97 de 10 de Fevereiro e 

no Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de Junho, a Junta de Freguesia de mire de Tibães, responsável, por Delegação 

da Câmara Municipal de Braga, pelo Apoio Sócio-Educativo aos Jardins-de-Infância da Freguesia de Mire de 

Tibães, apresenta este Regulamento, de interesse particular para os Pais ou Encarregados de Educação das 

crianças utentes do Jardins-de-infância de Mire de Tibães. 

A Junta de Freguesia de Mire de Tibães busca, com o facto de ter assumido a gestão do Apoio Sócio-

Educativo, colaborar ativamente na evolução da criança e no necessário apoio às famílias, criando condições 

para um bom crescimento das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento e convivência, sempre em 

patamares de qualidade, estabilidade e sustentabilidade, quer entre as crianças nos vários escalões etários, 

quer na supervisão da responsabilidade das Animadoras e Auxiliares ao serviço desta Instituição, em 

consonância com os Planos Pedagógicos Oficiais, determinados pelos programas em vigor e geridos pelas 

Educadoras de Infância Oficiais / Coordenadoras, para que o crescimento das crianças seja positivo e 

saudável. 

O cumprimento do presente Regulamento será a garantia de que todas as partes envolvidas o aceitam 

como um bom princípio. Assim, temos: 

 

1. HORÁRIO E PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Manhã – 07h30 às 9h00. 

12h00 às 14h00 – Período do almoço 

Tarde – 16h00 às 18h30 – Prolongamento.  

 Estes horários poderão adequar-se àquilo que os Jardins-de-Infância determinarem como horários 

oficiais e complementares. 

A prestação de refeições e prolongamento funciona durante 11 meses, desde o início de Setembro a 

31 de Julho de cada ano letivo, exceto aos Sábados, Domingos, Feriados e, ainda, Segunda-Feira de Páscoa e 

Véspera de Natal e Ano Novo, assim como nos dias determinados para desinfeção das instalações ou outros 
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previamente comunicados por informação afixada ou entregue pessoalmente aos Pais / Encarregados de 

Educação. 

Durante as interrupções letivas e/ou férias escolares (Natal, Carnaval, Páscoa) e Férias de Verão) o 

Apoio Sócio-Educativo é garantido pela Autarquia de Mire de Tibães das 07h30 às 18h30, e funcionará até 

final do mês de Julho. 

Nos dias 24, 31 de dezembro, dia de Carnaval e a Segunda Feira de Pascoa, o serviço encontra-se 

encerrado, e no mês de Agosto os serviços do Apoio Sócio-Educativo encerram para férias. 

 

2. ASSIDUIDADE/RECOLHA 

 

A frequência regular é aconselhada a todas as crianças. As suas faltas devem ser comunicadas para que se 

possa avisar atempadamente a Instituição fornecedora das refeições. 

Os Pais ou Encarregados de Educação devem comunicar por escrito quais as pessoas responsáveis pela 

recolha das crianças no horário de saída do Apoio Sócio-Educativo. Sempre que se registe qualquer alteração 

deve o(a) responsável pela criança contactar pessoalmente as Animadoras Sociais ao serviço da FMT. 

A falta, não substitui a responsabilidade de pagamento da respetiva mensalidade da AAAF e ALMOÇO 

se referente a este último não for comunicado atempadamente. 

 

3. MENSALIDADES 

 

As despesas de frequência do Apoio Sócio-Educativo são comparticipadas pelo Estado e pelas Famílias. 

Os escalões de pagamento, após requerimento efetuado pelos Pais ou Encarregados de Educação, são 

atribuídos pelo Pelouro de Educação da Câmara Municipal de Braga, tendo em conta os rendimentos das 

Famílias e os escalões do Abono de Família. 

A comparticipação das Famílias é calculada através da atribuição de uma mensalidade a cada escalão, 

tendo em conta os rendimentos das famílias, os escalões do Abono de Família, os honorários das animadoras 

e das auxiliares, o custo das refeições, outros custos com o funcionamento dos serviços e os limites impostos 

por lei, cujo máximo não pode exceder o valor da comparticipação do Estado. 

O pagamento das 11 mensalidades é efetuado em 10 prestações mensais, de Setembro a Junho de cada 

ano letivo. O pagamento do mês de Julho é diluído pelos restantes meses. 

Valores mensais dos escalões em vigor para o ano letivo (10 meses): 

Só refeição / Dia, comparticipações Familiares: I escalão: 00,00 €; II escalão: 0,73 €; Restantes escalões: 

1,46 €. 

Prolongamento (Manha/tarde e almoço: I escalão: 00,00 €; II escalão: 10,00€;  III escalão: 20,00€ e 

restantes escalões: 30,00 €. 

Comparticipação extraordinária de prolongamento: I escalão: 0,00 €; II escalão: 8,00€;  III escalão: 10,00€ 

e restantes escalões: 12,00€. 

Quem usufrui exclusivamente deste prolongamento, paga meio mês em setembro e meio em junho. 
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A falta de apresentação de documentos para atribuição de escalão pela C.M. de Braga remete de imediato 

o(a) candidato(a) para o escalão mais alto. 

 

4. COMPARTICIPAÇÕES - REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

As faltas ao Apoio Sócio-Educativo não dispensam o pagamento da mensalidade. 

As mensalidades serão pagas até ao dia 08 de cada mês, sendo aconselhável que o façam na Sede da 

Freguesia, à Rua 25 de Abril, nº 1. 

Cada pagamento obriga à entrega do respetivo recibo por parte da FMT, que pode ser utilizado para 

efeitos de IRS, não se passando declarações no final do ano. 

Este regulamento entra em vigor no início do ano letivo 2018/19. 

ATRASOS DE PAGAMENTO ATÉ 2 MESES, SEM JUSTIFICAÇÃO, LEVAM À SUSPENSÃO 

AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÂO DESTE SERVIÇO. 
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REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E LICENÇAS 
 

Freguesia de Mire de Tibães 
 

Em conformidade com o disposto nas alíneas d) e j) do n.º 2 do artigo 17.º, conjugada com 

a alínea b) do n.º 5 do artigo 34.º da Lei das Autarquias Locais (Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 Janeiro), e tendo em vista o estabelecido na Lei das 

Finanças Locais (Lei n.º 2/2007 de 15 Janeiro) e no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais 

(Lei n.º 53-E/2006 de 29 Dezembro), é aprovado o Regulamento e tabela de taxas em vigor na 

Freguesia de Mire de Tibães. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

O presente regulamento e tabela anexa têm por finalidade fixar os quantitativos a cobrar 

por todas as atividades da Junta de Freguesia no que se refere à prestação concreta de um serviço 

público local e na utilização privada de bens do domínio público e privado da Freguesia. 

 
Artigo 2.º 

Sujeitos 

 
1. O sujeito ativo da relação jurídico - tributária, titular do direito de exigir aquela 

prestação é a Junta de Freguesia. 

2. O sujeito passivo é a pessoa singular ou coletiva e outras entidades legalmente 

equiparadas que estejam vinculadas ao cumprimento da prestação tributária. 

3. Estão sujeitos ao pagamento de taxas o Estado, as Regiões Autónomas, as Autarquias 

Locais, os fundos e serviços autónomos e as entidades que integram o sector empresarial do 

Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquia Locais. 
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Artigo 3.º 

Isenções 

 

1. Estão isentos do pagamento das taxas previstas no presente regulamento, todos 

aqueles que beneficiem de isenção prevista em outros diplomas. 

2. O pagamento das taxas poderá ser reduzido até à isenção total quando os requerentes 

sejam, comprovadamente, particulares de fracos recursos financeiros, sendo o rendimento 

mensal, “per capita”, do agregado familiar inferior a 75% do salário mínimo nacional. 

3. A Assembleia de Freguesia pode, por proposta da Junta de Freguesia, através de 

deliberação fundamentada, conceder isenções totais ou parciais relativamente às taxas. 

 

CAPÍTULO II 

TAXAS 

Artigo 4.º 

Taxas 

 

A Junta de Freguesia cobra taxas: 

a) Serviços administrativos: emissão de atestados, declarações e certidões, termos de 

identidade e justificação administrativa, certificação de fotocópias, pareceres e outros 

documentos; 

b) Utilização das instalações e equipamentos; 

c) Licenciamento e registo de canídeos; 

d) Apoio sócio-educativo ao jardim-de-infância e EB; 

 

Artigo 5.º 

Serviços Administrativos 

 

1. As taxas de atestados e termos de justificação administrativa constam do anexo I e têm 

como base de cálculo o tempo médio de execução dos mesmos (atendimento, registo, produção). 

2. A fórmula de cálculo é a seguinte: 

TSA = tme x vh + ct 



Regulamento geral das Taxas e Licenças – 2019 

 

4 | P á g i n a  
 

SEDE: Rua 25 de Abril,  n.º 1, 4700-565 Mire de Tibães,  TEF/FAX: 253 282 144,  Email: geral@jf-miretibães.pt 
 

tme: tempo médio de execução; 

vh: valor hora do funcionário, tendo em consideração o índice da escala salarial; 

ct: Custo total necessário para a prestação do serviço (inclui material de escritório, 

consumíveis, etc); 

3. Sendo que a taxa a aplicar: 

a) É de 1/4 hora(aprox.) x vh + ct para os atestados, declarações, certidões e restantes 

documentos; 

b) É de 1/4 hora(aprox.) x vh + ct para os pareceres para licenças de jogos/horários. 

4. Estão isentos de qualquer taxa os atestados para fins judiciais e as declarações de 

agregado familiar para fins militares (amparo) e de pobreza e indigência e documentos escolares. 

5. Os valores constantes do n.º 2 poderão ser atualizados anualmente pelo Executivo, 

tendo em atenção a taxa de inflação e a atualização da Tabela Salarial. 

 

Artigo 6.º 

Licenciamento e Registo de Canídeos 

 
1. As taxas de registo e licenças de canídeos e gatídeos, constantes do anexo II, são 

indexadas à taxa N de profilaxia médica, não podendo exceder o triplo deste valor e varia 

consoante a categoria do animal (Portaria n.º 421/2004 de 24 de Abril). 

2. A fórmula de cálculo é a seguinte: 

a) Registo: 50% das licenças; 

b) Licenças em Geral: 5,00€ 

c) Licenças da Classe G e H: 10,00€ 

3. Os cães classificados nas categorias C, D e F estão isentos de qualquer taxa. 

4. Os valores poderão ser atualizados anualmente pelo Executivo, tendo em atenção a taxa 

N de profilaxia médica. 

 
Artigo 7.º 

Utilização das instalações e equipamentos 

 
1. A utilização das instalações e equipamentos constam do anexo III e têm como base de 

cálculo o tempo de utilização dos mesmos e o tipo de atividades. 
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2. Considera-se dois tipos de atividades 

a. Regulares: são atividades previstas no Plano de atividades; 

b. Esporádicas: são atividades pontuais solicitadas por entidades externas. 

3. A fórmula de cálculo é a seguinte: 

a. Atividades esporádicas: 

UIE = tu x vh + ct 

tu: tempo de utilização dos bens, em horas; 

vh: valor hora do funcionário destacado para acompanhamento (auxiliar de serviços gerais, tendo 

em consideração o índice da escala salarial); 

ct: Custo total necessário para a prestação do serviço (inclui manutenção dos bens, limpeza, etc); 

4. Estão isentos do pagamento dos valores previstos no n.º 2 as entidades públicas, os 

partidos políticos e as instituições sem fins lucrativos. 

5. Os valores poderão ser atualizados anualmente pelo Executivo, tendo em atenção a taxa 

de inflação e a atualização da Tabela Salarial. 

 

Artigo 8.º 

Apoio sócio-educativo ao jardin-de-infância e EB  

 

1. As comparticipações das Famílias para o apoio sócio-educativo aos jardins-de-infância e 

EB1 constam do anexo IV e têm como base a atribuição de escalões. 

2. Os escalões são atribuídos pelo Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Braga, 

após requerimento efetuado pelos pais e encarregados de educação, e o valor a atribuir a cada 

escalão é feito pela Junta de Freguesia seguindo as indicações fornecidas pelo Município, tendo 

em conta os rendimentos das Famílias, os honorários das animadoras e das auxiliares, o custo das 

refeições, outros custos com o funcionamento dos serviços e os limites impostos por lei, cujo 

máximo não pode exceder o valor da comparticipação do Estado. 

3. A fórmula de cálculo é a seguinte: 

ase = vma + vr + oc 

ase: Apoio sócio-educativo; 

vma: Valor mensal das animadoras e auxiliares; 

vr: Valor da refeição; 
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oc: Outros custos. 

4. Os serviços são prestados durante 11 meses coincidindo com o período escolar. 

5. O pagamento é efetuado mensalmente até ao dia 8 do próprio mês, sendo os 11 meses 

pagos em 10 prestações mensais, de Setembro a Junho de cada ano letivo. 

6. Os valores poderão ser atualizados anualmente pelo Executivo, tendo em conta as 

variantes da fórmula de cálculo e a comparticipação do Estado. 

 

Artigo 9.º 
Atualização de Valores 

 
A Junta de Freguesia, sempre que entenda conveniente, poderá propor à Assembleia de 

Freguesia a atualização extraordinária ou alteração das taxas previstas neste regulamento, 

mediante fundamentação económico – financeira subjacente ao novo valor. 

 
CAPÍTULO III 

LIQUIDAÇÃO 

Artigo 10.º 

Pagamento 

 

1. A relação jurídico - tributária extingue-se através do pagamento da taxa. 

2. As prestações tributárias são pagas em moeda corrente ou por cheque, débito em 

conta, transferência ou por outros meios previstos na lei e pelos serviços. 

3. Salvo disposição em contrário, o pagamento das taxas será efetuado antes ou no 

momento da prática de execução do ato ou serviços a que respeitem. 

4. O pagamento das taxas é feito mediante recibo a emitir pela Junta de Freguesia. 

 

Artigo 11.º 

Pagamento em Prestações 

1. Compete à Junta de Freguesia autorizar o pagamento em prestações, desde que se 

encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente, comprovação da situação 

económica do requerente, que não lhe permite o pagamento integral da dívida de uma só vez, no 

prazo estabelecido para pagamento voluntário. 



Regulamento geral das Taxas e Licenças – 2019 

 

7 | P á g i n a  
 

SEDE: Rua 25 de Abril,  n.º 1, 4700-565 Mire de Tibães,  TEF/FAX: 253 282 144,  Email: geral@jf-miretibães.pt 
 

2. Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do requerente, a 

natureza da dívida e o número de prestações pretendido, bem como os motivos que 

fundamentam o pedido. 

3. No caso do deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao 

total da dívida, dividido pelo número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de cada 

prestação os juros de mora contados sobre o respetivo montante, desde o termo do prazo para 

pagamento voluntário até à data do pagamento efetivo de cada uma das prestações. 

4. O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que corresponder. 

5. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das 

seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida remanescente mediante a 

extração da respetiva certidão de dívida. 

 

Artigo 12.º 
Incumprimento 

 

1. São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de 

pagamento das taxas. 

2. A taxa legal (Decreto-Lei n.º 73/99 de 16 Março) de juros de mora é de 1%, se o 

pagamento se fizer dentro do mês do calendário em que se verificou a sujeição aos mesmos juros, 

aumentando-se uma unidade por cada mês de calendário ou fração se o pagamento se fizer 

posteriormente. 

3. O não pagamento voluntário das dívidas é objeto de cobrança coerciva através de 

processo de execução fiscal, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 13.º 

Garantias 

 

1. Os sujeitos passivos das taxas podem reclamar ou impugnar a respetiva liquidação. 

2. A reclamação deverá ser feita por escrito e dirigida à Junta de Freguesia, no prazo de 30 

dias a contar da notificação da liquidação. 
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3. A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for 

decidida no prazo de 60 dias. 

4. Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o Tribunal 

Administrativo e Fiscal da área da Freguesia, no prazo de 60 dias a contar do 

indeferimento. 

5. A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação prevista no nº 2. 

 

Artigo 14.º 

Legislação Subsidiária 

 

Em tudo quanto não estiver, expressamente, previsto neste regulamento são aplicáveis, 

sucessivamente: 

a) Lei n.º 53-E/2006 de 29 de Dezembro; 

b) A Lei das Finanças Locais; 

c) A Lei Geral tributária; 

d) A Lei das Autarquias Locais; 

e) O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; 

f) O Código de Procedimento e de Processo Tributário; 

g) O Código de Processo Administrativo nos Tribunais Administrativos; 

h) O Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 15.º 

Entrada em Vigor 

 

O presente regulamento será publicado em edital a afixar no edifício da sede da Junta de 

Freguesia e entra em vigor em 01/01/2019. 
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Datas das Deliberações 

Junta de Freguesia 

18 de Dezembro de 2018 

Assembleia de Freguesia 

27 de Dezembro de 2018 
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TABELA DE TAXAS 

 

ANEXO I 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

(SMN – 3,35 €/hora) 

Atestados: 

Para fins judiciais Isenta 

Para fracionamento de coimas 1,00€ 

De residência – para legalização de viaturas 1,00€ 

De residência – para uso e porte de armas 1,00€ 

De residência – para pedido de Bilhete de Identidade 1,00€ 

De residência – para carta de condução 1,00€ 

De residência – para fins alfandegários 1,00€ 

De residência – para obtenção de passaporte 1,00€ 

De residência – para casamento 1,00€ 

De Residência – para casamento fora do país 1,00€ 

Para legalização de firmas 1,00€ 

Para utilização de explosivos 1,00€ 

De residência – outros fins 1,00€ 

De residência – para fins escolares / formação / desempregados Isento 

 

Declarações: 

Do agregado familiar para justificação de faltas 1,00€ 

Do agregado familiar para Abono de família 1,00€ 

Do agregado familiar para fins militares 1,00€ 

De agregado familiar para fins militares - Amparo Isento 

De pobreza e indigência Isento 
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Do agregado familiar para assuntos escolares Isento 

Para efeitos de Assistência Médica  Isento 

Pare efeitos de concessão de subsídio de funeral Isento 

Termo de Identidade e Justificação Administrativa 1,00€ 

 

 

Certidões: 

Prova de vida – nacional 1,00€ 

Prova de vida – estrangeiro 1,00€ 

Do agregado familiar  1,00€ 

 

Pareceres para Licenças de jogos / horários: 

1ª Licença  10,00€ 

Renovação da licença 10,00€ 

 

Certificação de Fotocópias 

Por cada conferência de fotocópia ou fotocópia e respetiva conferência 

(independentemente do nº de fotocópias, desde que se trate do mesmo 

documento) 

7,00€ 

(Dec. Lei nº 28/2000, de 13 de Março) 

Fotocópias 

Fotocópias e impressões 0,15€ 

 

Outros documentos não contemplados nesta tabela 

Para fins diversos 2,50€ 

 

 

 

Em vigor a partir de 01/01/2019 
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ANEXO II 
 

CANÍDEOS / GATÍDEOS 
 

LICENÇAS DE CANÍDEOS E GATÍDEOS 
 

Registo 4,00€ 

 

Licenças: 
 

A - Licenças de cães de companhia 5,00€ 

B - Licenças de cães c/fins económicos 10,00€ 

C - Cão para fins militares, policiais e de segurança pública Isento 

D - Licenças de cães para investigação cientifica Isento 

E - Licenças de cães de caça 5,00€ 

F - Licenças de cães guia Isento 

G - Licenças de cães potencialmente perigosos 10,00€ 

H - Licenças de cães perigosos 10,00€ 

I - Gato 2,50€ 

 
 

 

 

 

 

 

Em vigor a partir de 01/01/2019 
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ANEXO III 

 

UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

Atividades Esporádicas: 

(Tempo de utilização dos bens em horas) 

a) Instalações com equipamentos 8,00€/h 

b) Instalações 3,50€/h 

c) Formações, palestras, atendimento à população ou atividades 

equiparadas desenvolvidas por residentes ou para residentes 

A combinar 

de acordo 

com as 

especificações 

(Inf. AF) 

 

 

 

 

 

Em vigor a partir de 01/01/2019 
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ANEXO IV 

APOIO SÓCIO-EDUCATIVO AOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E EB1 

  

EB1 / CAF 

Refeição/Dia – Comparticipações familiares 

I escalão (A)               0,00 € 

II escalão (B)  0,73 € 

Restantes escalões      1,46 € 

 
Prolongamento: Manha / Tarde e Almoço 

I escalão                     (10 meses) - (23,00 x 11 : 10) 25,30 € 

II escalão                     (10 meses) - (28,00 x 11 : 10) 30,80€ 

Restantes escalões   (10 meses) - (30,00 x 11 : 10)                  33,00 € 

 

*Comparticipação extraordinária do prolongamento 

I escalão                     (10 meses) - (00,00 x 11 : 10) 00,00 € 

II escalão                     (10 meses) - (10,00 x 11 : 10) 11,00€ 

Restantes escalões   (10 meses) - (12,00 x 11 : 10)                  13,20 € 

 

* Quem usufrui e exclusivamente desta comparticipação paga meio mês setembro e meio mês junho 

 

 

 

Em vigor no ano letivo 2019/2020 
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JI / AAAF 

 

Refeição/Dia – Comparticipações familiares 

I escalão (A)               0,00 € 

II escalão (B)  0,73 € 

Restantes escalões      1,46 € 

 
Prolongamento: Manha / Tarde e Almoço 

I escalão                     (10 meses) - (00,00 x 11 : 10) 00,00 € 

II escalão                     (10 meses) - (10,00 x 11 : 10) 11,00€ 

III escalão                  (10 meses) - (20,00 x 11 : 10)                  22,00 € 

Restantes escalões  (10 meses) - (30,00 x 11 : 10)                  33,00 € 

 

 

*Comparticipação extraordinária do prolongamento 

I escalão                     (10 meses) - (00,00 x 11 : 10) 00,00 € 

II escalão                     (10 meses) - (8,00 x 11 : 10) 8,80€ 

III escalão                     (10 meses) - (10,00 x 11 : 10) 11,00€ 

Restantes escalões   (10 meses) - (12,00 x 11 : 10)                  13,20 € 

 

* Quem usufrui e exclusivamente desta comparticipação paga meio mês setembro e meio mês junho 

 

 

Em vigor no ano letivo 2019/2020 
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ANEXO V 

CEMITÉRIO 

 
 
 
 
 

Concessão de Sepulturas 800,00€ 

Quota Fúnebre (Ano) 2,50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em vigor a partir de 01/01/2019 
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ANEXO VI 

 

RECINTOS DESPORTIVOS 

  

Recintos desportivos 

Campo de Futebol 

Jogos avulso 35,00€ 

Jogos fim de semana (por época) 35,00€ 

Treino e jogos (por época) 30,00€ 

Outras iniciativas ou valores A combinar de 
acordo com as 
especificações. 

(Inf. AF) 

Pavilhão 

Valor hora 25,00€ 

Outras iniciativas ou valores A combinar de 
acordo com as 
especificações. 

(Inf. AF) 

 

 

Em vigor a partir de 01/01/2019 
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Tabelas das Taxas e Licenças – 2018 

 

 

Órgão Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgão Deliberativo 

 

 

Datas das Deliberações 

Junta de Freguesia 

18 de Dezembro de 2018 

Assembleia de Freguesia 

27 de Dezembro de 2018 
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                                                                                            Mapa do Pessoal 

 

 

 

  

Freguesia Mire de Tibães 

Município de Braga 

M a p a  d o  P e s s o a l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019

Área da formação 

académica e/ou 

profissional

Coordenador 

técnico
Assistente técnico

Encarregado 

Geral operaconal

Encarregado 

operacional

Assistente 

operacional

Secretaria

Execução de tarefas de caratér manual ou mecânico, enquadradas 

em directivas gerais bem definidas e com graus de coplexidade 

variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis 

ao funcionamento do serviço., podendo comportar o esforço fisico. 

Prestar um serviço com qualidade.

Escolaridade obrigatória 1

Pavilhão Gimenodesportivo

Execução de tarefas de caratér manual ou mecânico, enquadradas 

em directivas gerais bem definidas e com graus de coplexidade 

variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis 

ao funcionamento do serviço., podendo comportar o esforço fisi

Escolaridade obrigatória 1 1

Escola EB1

Execução de tarefas de caratér manual ou mecânico, enquadradas 

em directivas gerais bem definidas e com graus de coplexidade 

variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis 

ao funcionamento do serviço., podendo comportar o esforço fisi

Escolaridade obrigatória 2 2

Jardim de Infância

Execução de tarefas de caratér manual ou mecânico, enquadradas 

em directivas gerais bem definidas e com graus de coplexidade 

variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis 

ao funcionamento do serviço., podendo comportar o esforço fisi

Escolaridade obrigatória 2 2

0 0 0 0 5 5 10

0 0 0 0 5 5 1

Cargo/Carreira/Categoria OBS (a)

Coordenador Técnico 1

Assistente Técnico

Encarregado geral operacional

Encarregado operacional

Assistente Operacional

TOTAL 1

Unidade Orgânica

TOTAL

0

0

Nº de postos de 

trabalho
CES (a)

Cargos/Carreiras/Catergorias

Atribuições/competências/actividades

Mapa de Pessoal 

0

5

5

Mapa de Resumo dos postos de trabalho por Cargo/Carreira/Categoria

(a) - Mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado

TOTAL GERAL

Mapa de Pessoal

Nº Postos de Trabalho

0
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ORÇAMENTO 2019 

 

 

 

 
 

Nota Introdutória 

 

 
A elaboração dos Instrumentos Previsionais da Freguesia de Mire Tibães 

para 2019, 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 Plano Oficial Contabilidade 

para as Autarquias Locais [POCAL], 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 o Orçamento um documento provisional, a sua elaboração obedece a um conjunto de princípios 

orçamentais e contabilísticos, bem como a regras provisionais, nos termos do que está previsto quer na 

Lei das Finanças Locais, quer nos diplomas que instituíram o Plano Oficial de Contabilidade para as 

Autarquias Locais (POCAL). 

 

Os Instrumentos Previsionais para 2019, tem por objetivo disponibilizar informação de carácter 

económico, financeiro e social sobre a Freguesia de Mire Tibães. Através dos mapas apresentados, 

procura-se espelhar aquela que irá ser a atividade/execução a desenvolver pelo Executivo durante o 

exercício económico de 2019. 

 

O Orçamento da Freguesia de Mire Tibães para o exercício económico de 2019, 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 ainda 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 2019, 

tendo sempre como objetivo o equilíbrio orçamental.  

 

A elaboração do orçamento assentou nos princípios contabilísticos preconizados no normativo 

contabilístico ainda em vigor, tendo por base: 

 

 Independência Orçamental – A elaboração, aprovação e execução do Orçamento das 

Autarquias Locais é independente do Orçamento de Estado.  

 Anualidade – O Orçamento tem um período de validade correspondente ao ano, os montantes 

previstos são anuais coincidindo o ano económico com o ano civil. Implica uma votação anual do 

Orçamento pela Assembleia de Freguesia. Estamos perante um sistema de Orçamento de 

Gerência, no qual se preveem anualmente as receitas que a Autarquia irá cobrar e as despesas 

que irá pagar durante o ano, independentemente do momento em que tenham surgido 

juridicamente. Neste sistema, o elemento de referência é a data de recebimento ou de 

pagamento (base de caixa).  

 Unidade –  O Orçamento das Autarquias Locais é único. 

 Equilíbrio – As despesas previstas no Orçamento têm de ter efetivamente recursos suficientes 

para a sua cobertura. O equilíbrio também se impõe ao nível das receitas correntes que deverão 

sempre ser no mínimo iguais às despesas correntes.  

 Especificação – Diz respeito à individualização/apresentação de cada receita e de cada despesa 

de forma discriminada, no sentido de permitir melhor controlo público. No cumprimento desta 

regra da especificação, as despesas são fixadas segundo uma classificação económica e 

orgânica.  

 Não consignação – As receitas das autarquias devem ser indiscriminadamente destinadas à 

cobertura das despesas e não (quaisquer receitas) afetadas à cobertura de despesas em 

especial.  

 Não compensação – As receitas e as despesas devem ser inscritas no Orçamento de forma 

integral, sem deduções de qualquer natureza. De outro modo não se conheceriam as várias 

fontes de recursos da Autarquia, nem os diversos gastos que se propõe realizar.  



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 Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais [POCAL], aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, 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 

2019, 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 2019, documentação anexa. 

 

Mire Tibães, ___/___/ 2018 

 

O Presidente da Freguesia de Mire Tibães 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráficos 
 

O Gráfico seguinte permite comparar o peso de cada rubrica orçamental na estrutura de receitas da 

freguesia. 

 

Estrutura das Receitas 

Impostos diretos        3 500 €  0,61% 

Taxas, multas e outras penalidades        2 100 €  0,36% 

Rendimentos da propriedade        8 100 €  1,40% 

Transferências correntes    145 529 €  25,20% 

Venda de bens e serviços correntes      77 414 €  13,40% 

Outras receitas correntes        1 000 €  0,17% 

Transferências de capital    339 423 €  58,77% 

Outras receitas de capital            500 €  0,09% 

Total  577 566 €  100,00% 

 

 

 

 

 

 



O Gráfico seguinte permite comparar o peso das diversas despesas com maior relevo, nomeadamente 

despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços bem como as despesas com aquisição de bens de 

capital, na estrutura das despesas da freguesia.  

 

 

Estrutura das Despesas 

Despesas com o pessoal 96 373 € 16,69% 

Aquisição de bens e serviços 112 170 € 19,42% 

Transferências correntes 14 400 € 2,49% 

Outras despesas correntes 14 700 € 2,55% 

Aquisição de bens de capital 339 423 € 58,77% 

Outras despesas de capital 500 € 0,09% 

  577 566 € 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria 

 

Código 
 

 

Nome 
 

ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 

 
Ana Maria Sousa Gomes 

José Américo Correia Dias Abreu 

Juliana Raquel Araújo Faria 

Lurdes Jesus Silva Gomes 

Rosa Maria Peixoto Vieira Rocha 
 

 Nº funcionários =   5 

PRESIDENTE 

 

 6 
 

 

José Magalhães Soares Gomes (Presidente) 
 

 

SECRETÁRIO 

 

 7 
 

 

Teresa da Conceição Gonçalves Silva (Secretário) 
 

 

TESOUREIRO 

 
 8 
 

 
António Ribeiro da Costa (Tesoureiro) 

 

 

Junta de Freguesia de Mire de Tibães 



JUNTA DE FREGUESIA DE MIRE DE TIBÃES

MUNICÍPIO DE BRAGA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

18/12/2018 27/12/2018

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda



Junta de Freguesia de Mire de Tibães

Ano:  2019

Receitas Despesas

Correntes

Capital

Correntes

Capital

Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

 237 643,00

 339 923,47

 577 566,47

 237 643,00

 339 923,47

 577 566,47

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda



Junta de Freguesia de Mire de Tibães

Ano:  2019

Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 1/3

Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos  3.500,0001

Outros01.02  3.500,00

Imposto municipal sobre imóveis  3.500,0001.02.02

Taxas, multas e outras penalidades  2.100,0004

Taxas04.01  2.100,00

Taxas específicas das autarquias locais04.01.23  2.100,00

Canídeos  800,0004.01.23.04

Outras04.01.23.99  1.300,00

Outras04.01.23.99.99  1.300,00

Atestados, Declarações e Certificações  500,0004.01.23.99.99.01

Quota Cemitério  700,0004.01.23.99.99.02

Outras Taxas  100,0004.01.23.99.99.03

Rendimentos da propriedade  8.100,0005

Juros - Sociedades financeiras05.02  50,00

Bancos e outras instituições financeiras  50,0005.02.01

Rendas05.10  8.050,00

Terrenos05.10.01  8.050,00

OMTEL, Estreturas de Comunicação, SA  3.500,0005.10.01.01

Vodafone  4.550,0005.10.01.02

Transferências correntes  145.529,0006

Administração central06.03  44.429,00

Estado06.03.01  40.429,00

Fundo de Financiamento das Freguesias  38.796,0006.03.01.04

N.º 8 Art.º 38 Lei n.º 73/2013  1.633,0006.03.01.05

Serviços e fundos autónomos06.03.07  4.000,00

Instituto Emp. e Formção Profissional (IEFP)  4.000,0006.03.07.01

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

A Transportar  58.129,00



Junta de Freguesia de Mire de Tibães

Ano:  2019

Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 2/3

Total

Orçamento Inicial da Receita

Administração local06.05  101.100,00

Continente06.05.01  101.100,00

C.M.B. - Protocolo Corrente  55.000,0006.05.01.01

C.M.B. - Membros das Mesas de Voto  1.050,0006.05.01.02

C.M.B. - Apoio a refeição na EB1 do Carrascal  23.000,0006.05.01.03

C.M.B. - Prolongamento Jardim de Infância Ruães  21.000,0006.05.01.04

C.M.B. - Recenseamentoi eleitoral  1.050,0006.05.01.05

Venda de bens e serviços correntes  77.414,0007

Serviços07.02  77.414,00

Aluguer de espaços e equipamentos07.02.01  27.414,00

Aluguer do Pavilhão  19.000,0007.02.01.01

Aluguer do Campo de Futebol  7.000,0007.02.01.02

Aluguer do Salão - Edifício da Junta  500,0007.02.01.03

Outros Alugueres  914,0007.02.01.04

Serviços específicos das autarquias07.02.09  5.000,00

Cemitérios07.02.09.05  5.000,00

Concessão de Terrenos no Cemitério  4.000,0007.02.09.05.01

Serviços Coveiro  1.000,0007.02.09.05.02

Outros07.02.99  45.000,00

Atividades Extra Curriculares  7.000,0007.02.99.01

Refeições e prol. horário Jardim Infância Ruães  16.000,0007.02.99.02

Refeições e prol. horário EB1 Carrascal  21.000,0007.02.99.03

Comparticipação - Atividades Recreativas (OTL)  1.000,0007.02.99.04

Outras receitas correntes  1.000,0008

Outras08.01  1.000,00

Outras08.01.99  1.000,00

Diversas08.01.99.99  1.000,00

Outras Receitas Correntes  1.000,0008.01.99.99.01

Total das Receitas Correntes  237.643,00

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

A Transportar  237.643,00



Junta de Freguesia de Mire de Tibães

Ano:  2019

Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 3/3

Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas de Capital

Transferências de capital  339.423,4710

Administração local10.05  339.423,47

Continente10.05.01  339.423,47

C.M.B. - Parque de Lazer S. Gens  14.600,0010.05.01.01

C.M.B. - Requalificação da Nova Sede de Junta  40.000,0010.05.01.02

C.M.B. - Requalificação do Parque de Lazer Sobrado  2.372,2810.05.01.03

C.M.B. -  Repavimentação da Rua de Resende  76.259,2410.05.01.04

C.M.B. -  Requalificação da Rua da Amieira  8.441,9510.05.01.05

C.M.B. - Caminho de Acesso ao Rio  45.000,0010.05.01.06

C.M.B. - Repavimentação da Rua Carrascal - Rua dos 

Marcos
 65.000,0010.05.01.07

C.M.B. - Repavimentação da Rua Sr.ª do Ó  37.500,0010.05.01.08

C.M.B. - Parque Lazer Sobrado  7.500,0010.05.01.09

C.M.B. - Cobertura Ringue Carrascal  35.000,0010.05.01.10

C.M.B. - Outras Receitas de Capital  7.750,0010.05.01.11

Outras receitas de capital  500,0013

Outras13.01  500,00

Outras13.01.99  500,00

Outras Receitas de Capital  500,0013.01.99.01

Total das Receitas de Capital  339.923,47

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

Total do Orçamento  577.566,47



Junta de Freguesia de Mire de Tibães

Ano:  2019

Total Sub-Total
DescriçãoCódigo

Classificação Económica

Valor

Página 1/6Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia  577.566,4701

Administração Autárquica  577.566,4701.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal  96.373,0001

Remunerações certas e permanentes  82.523,0001.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos 

autárquicos
 8.573,0001.01.01

Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de 

trabalho
 38.100,0001.01.04

Pessoal em funções  38.100,0001.01.04.01

Pessoal do Quadro  38.100,0001.01.04.01.01

Pessoal em regime de tarefa ou avença  22.700,0001.01.07

Pessoal em qualquer outra situação  1.000,0001.01.09

Subsidio de refeição  5.800,0001.01.13

Subsídio de férias e de Natal  6.350,0001.01.14

Abonos variáveis ou eventuais  600,0001.02

Outros suplementos e prémios  600,0001.02.13

Outros  600,0001.02.13.02

Senhas de Presença  600,0001.02.13.02.01

Segurança social  13.250,0001.03

Contribuições para a segurança social  12.600,0001.03.05

Assistência na doença dos funcionários públicos 

(ADSE)
 2.000,0001.03.05.01

Segurança social do pessoal em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas (RCTFP)
 10.600,0001.03.05.02

Segurança social - Regime geral  10.600,0001.03.05.02.02

Seguros  650,0001.03.09

Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais  650,0001.03.09.01

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

 96.373,00A Transportar
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Aquisição  de bens e serviços  112.170,0002

Aquisição de bens  36.650,0002.01

Combustíveis e lubrificantes  750,0002.01.02

Gasolina  400,0002.01.02.01

Gasóleo  350,0002.01.02.02

Limpeza e higiene  4.250,0002.01.04

Produtos - Limpeza e higiene  4.250,0002.01.04.01

Alimentação - Refeições confeccionadas  22.500,0002.01.05

EB1 do Carrascal  12.800,0002.01.05.01

J. I. de Ruães  9.700,0002.01.05.02

Material de escritório  1.400,0002.01.08

Produtos químicos e farmacêuticos  1.000,0002.01.09

Prémios, condecorações e ofertas  1.500,0002.01.15

Ferramentas e utensílios  600,0002.01.17

Livros e documentação técnica  250,0002.01.18

Artigos honoríficos e de decoração  200,0002.01.19

Material de educação, cultura e recreio  800,0002.01.20

Outros bens  3.400,0002.01.21

Aquisição de serviços  75.520,0002.02

Encargos das instalações  24.000,0002.02.01

Eletricidade  9.800,0002.02.01.01

Sede da Junta  1.900,0002.02.01.01.01

Pavilhão  4.700,0002.02.01.01.02

Campo de Futebol  2.800,0002.02.01.01.03

Outros  400,0002.02.01.01.04

Água  5.800,0002.02.01.02

Sede da Junta  700,0002.02.01.02.01

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

 143.523,00A Transportar
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Pavilhão  1.800,0002.02.01.02.02

Campo de Futebol  900,0002.02.01.02.03

Cemitério  500,0002.02.01.02.04

Lavadouros Públicos  700,0002.02.01.02.05

Outros  1.200,0002.02.01.02.06

Gás  8.400,0002.02.01.03

Pavilhão  5.500,0002.02.01.03.01

Campo de Jogos  2.400,0002.02.01.03.02

Escolas / Jardins Infância  400,0002.02.01.03.03

Outros  100,0002.02.01.03.04

Limpeza e higiene  3.000,0002.02.02

Serviços - Limpeza e higiene  3.000,0002.02.02.01

Conservação de bens  20.000,0002.02.03

Conservação da Sede da Junta  500,0002.02.03.01

Conservação do Campo de Futebol  500,0002.02.03.02

Conservação do Pavilhão  1.000,0002.02.03.03

Conservação do Cemitério  500,0002.02.03.04

Conservação de Jardins  6.000,0002.02.03.05

Conservação de Ruas e Caminhos  9.000,0002.02.03.06

Conservação da EB1 do Carrascal  1.000,0002.02.03.07

Conservação do J. I. de Ruães  1.000,0002.02.03.08

Outras Conservações  500,0002.02.03.09

Comunicações  3.300,0002.02.09

Telefone  3.200,0002.02.09.01

Telef/telemóveis e Internet  3.200,0002.02.09.01.01

Correios  100,0002.02.09.02

Transportes  4.870,0002.02.10

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

 183.323,00A Transportar
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Aquisição ServiçosTransportes  3.000,0002.02.10.01

Subs.Transportes(CEI e CEI+ e ESTG)  1.870,0002.02.10.02

Representação dos serviços  150,0002.02.11

Seguros  1.600,0002.02.12

Seguros ACP e ACT(CEI, CEI+, ESTG)  600,0002.02.12.01

Outros Seguros  1.000,0002.02.12.02

Deslocações e estadas  250,0002.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria  7.000,0002.02.14

Publicidade  1.000,0002.02.17

Vigilância e segurança  500,0002.02.18

Assistência técnica  1.250,0002.02.19

Outros serviços  8.600,0002.02.25

Abertura de Sepulturas  1.800,0002.02.25.01

Atividades Sócio Culturais  750,0002.02.25.02

Membros das Mesas de Voto  1.050,0002.02.25.03

Actividades Extra Curriculares  4.000,0002.02.25.04

Outros serviços  1.000,0002.02.25.05

Transferências correntes  14.400,0004

Instituições sem fins lucrativos  6.150,0004.07

Instituições sem fins lucrativos  6.150,0004.07.01

Associação de Pais das Escolas e Jardins Infância  250,0004.07.01.01

Festa do Menino Jesus  150,0004.07.01.02

Grupo Unidos  850,0004.07.01.03

Grupo Folclórico  850,0004.07.01.04

Grupo Coral (Mosteiro)  250,0004.07.01.05

Escuteiros  250,0004.07.01.06

Grupo Coral (Senhora do Ò)  250,0004.07.01.07

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

 211.393,00A Transportar
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Festa S. Sebastião (O Cerco)  400,0004.07.01.08

Festa Senhora do Ó  400,0004.07.01.09

Outras Associações  2.500,0004.07.01.10

Famílias  8.250,0004.08

Outras  8.250,0004.08.02

Bolsa Mensal (CEI e CEI+)  3.500,0004.08.02.01

Subsidio Refeição (CEI e CEI+)  4.750,0004.08.02.02

Outras despesas correntes  14.700,0006

Diversas  14.700,0006.02

Outras  14.700,0006.02.03

Serviços bancários  200,0006.02.03.04

Outras  14.500,0006.02.03.05

Festas e Solenidades  5.000,0006.02.03.05.01

Passeio dos Reformados e Outros  3.000,0006.02.03.05.02

Atividades Recreativas (OTL)  1.500,0006.02.03.05.03

Iniciativas/Eventos  3.000,0006.02.03.05.04

Actividades Apoio às Escolas (CAF/AAAF)  1.000,0006.02.03.05.05

Outras Despesas Correntes  1.000,0006.02.03.05.06

Total das Despesas Correntes  237.643,00

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital  339.423,4707

Investimentos  339.423,4707.01

Construções diversas  337.423,4707.01.04

Viadutos, arruamentos e obras complementares  2.500,0007.01.04.01

Iluminação pública  250,0007.01.04.02

Parques e jardins  500,0007.01.04.03

Instalações desportivas e recreativas  36.000,0007.01.04.04

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

 276.893,00A Transportar
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Outras Obras/Construções Div  500,0007.01.04.05

Viação rural  297.173,4707.01.04.06

Águas Pluviais - Ruas Diversas  500,0007.01.04.06.01

Requalificação do Parque de Lazer S. Gens  14.600,0007.01.04.06.02

Requalificação da Nova Sede de Junta  40.000,0007.01.04.06.03

Requalificação da Rua de Resende  76.259,2407.01.04.06.04

Repavimentação da Rua da Amieira  8.441,9507.01.04.06.05

Caminho de Acesso ao Rio  45.000,0007.01.04.06.06

Repavimentação da Rua Carrascal - Rua dos Marcos  65.000,0007.01.04.06.07

Repavimentação da Rua da Sr.ª do Ó  37.500,0007.01.04.06.08

Parque de Lazer Sobrado  7.500,0007.01.04.06.09

Requalificação Parque de Lazer Sobrado  2.372,2807.01.04.06.10

Sinalização e trânsito  500,0007.01.04.07

Equipamento de informática  1.000,0007.01.07

Software informático  500,0007.01.08

Equipamento administrativo  250,0007.01.09

Ferramentas e utensílios  250,0007.01.11

Outras despesas de capital  500,0011

Diversas  500,0011.02

Outras  500,0011.02.99

Outras Despesas de Capital  500,0011.02.99.01

Total das Despesas de Capital  339.923,47

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

 577.566,47Total do Orçamento
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1 Funções gerais  290.051,19  290.051,19  0,00  351.609,24 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Serviçoes gerais da administração pública  290.051,19  351.609,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.051,19

1 1.1 1.1.1 Administração geral  290.051,19  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.051,19  351.609,24

Obras Caminhos Repavimentação01/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  2.500,00  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.500,000103 07010401

Iluminação Publica02/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250,000103 07010402

Outras Obras/Construções Div05/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,000103 07010405

Requalificação Parque Lazer S. Gens07/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  14.600,00  14.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.600,000103 0701040602

Requalificação da Nova Sede de Junta09/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  40.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,000103 0701040606

Requalificação da Rua de Resende10/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2018 31/12/2019  0,00  76.259,24  76.259,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  76.259,240103 0701040604

Repavimentação da Rua da Amieira11/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2017 31/12/2019  61.558,05  8.441,95  8.441,95  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,000103 0701040605

Caminho de Acesso ao Rio18/20181.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  45.000,00  45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45.000,000103 0701040606

Repavimentação da Rua do Carrascal - Rua 

dos Marcos

19/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  65.000,00  65.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  65.000,000103 0701040607

Repavimentação da Rua da Sr. do Ò20/20191.1.11.11 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  37.500,00  37.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37.500,000103 0701040608

2 Funções sociais  46.872,28  46.872,28  0,00  54.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.42 Habitação e serviços colectivos  10.872,28  18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.872,28

2 2.4 2.4.3 Saneamento  500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00  500,00

Águas Pluviais - Ruas diversas06/20192.4.32.42 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,000103 0701040601

2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da 

natureza

 10.372,28  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.372,28  18.000,00

Parques e Jardins03/20192.4.62.42 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,000103 07010403

Parque de Lazer Sobrado21/20192.4.62.42 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  7.500,00  7.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.500,000103 0701040609

Requalificação Parque de Lazer Sobrado17/20192.4.62.42 A  0  100  0  0 01/01/2017 31/12/2019  7.627,72  2.372,28  2.372,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,000103 0701040607

2.52 Serviços culturais, recreativos e religiosos  36.000,00  36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

2 2.5 2.5.2 Desporto,recreio e lazer  36.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00  36.000,00

Instalações Desportivas e Recreativas04/20192.5.22.52 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,000103 07010404

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
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Cobertura Ringue Carrascal08/20192.5.22.52 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  35.000,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.000,000103 07010404

3 Funções económicas  500,00  500,00  0,00  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.33 Transportes e comunicações  500,00  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3 3.3 3.3.4 Infra - estruturas Rodoviárias  500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00  500,00

Sinalização Trânsito12/20193.3.43.33 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,000103 07010407

4 Outras funções  2.500,00  2.500,00  0,00  2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.34 Diversas não especificadas  2.500,00  2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

4 4.3 4.3.1 Diversas Não Especificadas  2.500,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00  2.500,00

Equipamento Informatico13/20194.3.14.34 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,000103 070107

Software Informático14/20194.3.14.34 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,000103 070108

Equipamento Administrativo15/20194.3.14.34 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250,000103 070109

Ferramentas e Utensílios16/20194.3.14.34 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250,000103 070111

Outras Despesas de Capital22/20194.3.14.34 A  0  100  0  0 01/01/2019 31/12/2019  0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,000103 11029901
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Total Geral  339.923,47  339.923,47  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  409.109,24

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de 20___

Orgão Deliberativo

Em ___ de __________________ de 20___
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