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CERTIDÃO 

 
 

LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA: .................................................................................................................................................  

 

Certifica que na Ata da Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e doze/Mandato 2009-2013, 

desta Assembleia Municipal, realizada no dia vinte e quatro de fevereiro no edifício do antigo Centro 

Cultural Municipal de Bragança, no auditório “Paulo Quintela”, na qual participaram oitenta e oito 

membros dos noventa e nove que a constituem, se encontram aprovadas em minuta, as seguintes 

deliberações:...................................................................................................................................................   

QUORUM - Verificada a existência de quórum deu-se início aos trabalhos cerca das nove horas   e foram 

presentes:........................................................................................................................................................  

EXPEDIENTE:  Alínea n) do n.º 1 do artigo 46º. A da Lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ...........................  

 

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE ENTRADA NOS SERVIÇOS DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL A PARTIR DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011 

 
 

Data  Remetente Assunto 

05/12 Bombeiros Voluntários de Bragança Convida o PMAM para a Cerimónia  em honra 
da sua Padroeira. 

05/12 Câmara Municipal de Bragança  Convida o PMAM para a ceia de Natal a realizar 
no Restaurante  Panorama, dia 16 de 
dezembro. 

05/12 Câmara Municipal de Bragança Envia cópia do ofício remetido ao Ministro dos 
Assuntos Parlamentares sobre a Reforma da 
Administração Autárquica–Reorganização do 
Mapa Administrativo. 

05/12 Assembleia Distrital de Bragança  Convoca o PMAM para a segunda reunião 
ordinária a realizar dia 19 de dezembro pelas 
15:00h no Auditório Paulo Quintela.  

07/12 Câmara Municipal de Bragança Responde à solicitação - ser usado papel 
reciclado nas atas da AM e certidões da CMB 
que vêm para a AM  

12/12 Câmara Municipal de Bragança Crítica apresentada pelo PSD sobre o aumento 
de água“A Câmara não tem consciência social “ 

13/12 Câmara Municipal de Bragança Responde ao ofício sobre a Carta Educativa 

14/12 Manuel Oliveira Silva Dá conhecimento da resposta ao Sr. Presidente 
da CMB sobre a intervenção relacionada com 
Veiguinhas 
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21/12 Secretaria de estado das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações 

Responde à Moção enviada, sobre “Portagens 
A4” 

27/12 Câmara Municipal de Bragança Envia parecer jurídico solicitado  sobre “Senhas 
de presença” e “subsídio de transporte” 

02/01 Anibal Morais-Coordenador Comissão 
 Autárquica 

Envia convite para ser remetido ao Sr. 
Presidente da CMB e aos Senhores Presidentes 
de Junta para uma reunião sobre o Documento 
Verde 

06/01 Presidente da Junta de Freguesia de 
Espinhosela 

Envia tomada de posição relativa à Reforma da 
Administração Local 

07/01 Presidente da Junta de Freguesia de 
Alfaião 

Envia registo das ações de análise e tomada de 
posição face ao processo de agregação/fusão 
de freguesias 

 
12/01 

Nuno Machado Reis Requer a suspensão do mandato até 30 de 
junho de 2012 

12/01 ANAFRE Envia cópia da Moção enviada a várias 
Entidades sobre a Reforma da Administração 
Local 

18/01 IPB Convida o PMAM para a Sessão Solene 
Comemorativa do Dia do Instituto 

19/01 Ana Cláudia Guedes Almeida Sugere/propõe o adiamento da Sessão 
extraordinária de 27 de janeiro até ser 
publicado o diploma legal com os critérios da 
Reforma Administrativa Local do Estado 

20/01 Câmara Municipal de Bragança Convida o PMAM para a Cerimónia da 
Comemoração do 548.º Aniversário da 
atribuição de título de Cidade 

20/01 Casa Civil do Presidente da República Acusa receção da Moção enviada sobre 
“Benefícios fiscais” 

24/01 Junta de Freguesia de Santa Maria Envia, para conhecimento, Moção aprovada em 
AF sobre a Reforma da Administração Local 

24/01 Grupo Parlamentar do PSD Acusa receção da Moção sobre “ Benefícios 
Fiscais” 

26/01 Grupo Parlamentar do PS Acusa receção da Moção sobre “ Benefícios 
Fiscais” 

31/01 Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens  

Relatório anual  de atividades de 2011 da 
Comissão de Proteção de crianças e Jovens de 
Bragança 

03/02 Gabinete Primeiro Ministro Acusa receção da Moção “Benefícios Fiscais” 

03/02 Gabinete Primeiro Ministro Acusa receção da Moção “Transportes de 
doentes” 

03/02 Presidente do NERBA Petição Pública – Reivindicações para o 
território transmontano 

13/02 José António Saraiva Brinquete Renúncia ao mandato 

13/02 Grupo Parlamentar do PSD Acusa receção da moção – Documento Verde 
da Reforma da Administração Local 

14/02 Casa Civil do Presidente da República Acusa receção da moção – Documento Verde 
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da Reforma da Administração Local 

14/02 Grupo Parlamentar do CDS/PP Acusa receção da moção – Benefícios Fiscais 

15/02 Presidente da Assembleia da República Acusa receção da moção – Benefícios Fiscais 

 
 

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE  EMITIDA  A  PARTIR  DE 26 DE 
DEZEMBRO DE 2011 

 

Data  Destinatário Assunto 

26/12 Câmara Municipal de Bragança Envio de senhas de presença e Boletins 
Itinerários relativos a Dezembro 

26/12 Várias Entidades Envio da Moção “ Benefícios Fiscais” 

26/12 Várias Entidades Envio da Moção “ Transportes de doentes” 

26/12 Câmara Municipal de Bragança Envio da Moção/Recomendação sobre 
“Desenvolvimento Sustentado do Concelho de 
Bragança” 

02/01 Presidente da CMB Convite para uma reunião com a Comissão 
Autárquica sobre o Documento Verde 

05/01 Presidentes de Junta de Freguesia Convite para uma reunião com a Comissão 
Autárquica sobre o Documento Verde 

05/01 Presidente do Conselho de Administração 
das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Solicitação de envio de Parecer sobre 
Veiguinhas 

05/01 Presidente do Conselho de Administração 
das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Solicitação de informação sobre despesas com 
Pareceres/Estudos, sobre Veiguinhas 

09/01 Presidente do Conselho de Administração 
das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Envio  da Tomada de posição relativamente nà 
reorganização das freguesias no meio rural, 
proveniente da JF de Espinhosela 

10/01 Várias Entidades escolares Convite para reunirem com a Comissão de 
Educação  para discussão do  assunto “ Politica 
Educativa para o Conselho de Bragança” 

30/01 CMB Envio de senhas de presença e boletins 
itinerários do mês de Janeiro/2012 

30/01 Várias Entidades Envio da Moção “Documento Verde - Reforma 
da Administração Local 

 

I - ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

MANDATOS-MEMBROS: ......................................................................................................................  

RENÚNCIA AO MANDATO – José António Saraiva Brinquete .................................................................  

SUSPENSÃO DE MANDATO ( de 13 de Fevereiro a 13 de Março de 2012):..............................................  

- Lídio Alberto Correia;.........................................................................................................................  

- João Manuel Correia Santos Ferreira de Castro;..................................................................................  

- António Alberto Vaz Pereira Morais ...................................................................................................  
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA :  ...................................................................................................................  

PSD: João Paulo Veiga Matos; Maria Eugénia Cerqueira Barreira Afonso e António Manuel Teixeira 

Baptista  .............................................................................................................................................  

PS: Maria de Fátima Renovato Veloso ..................................................................................................  

Movimento Sempre Presente: Cristina Maria Rodrigues Afonso............................................................   

Presidentes de Junta: Amílcar Pereira Ventura - substituído por Henrique Manuel Pires .......................  

 

MEMBROS SUPLENTES CONVOCADOS:.................................................................................................  

PSD: António Nuno Neves Pires; Maria Natália Rodrigues Alves e Mário Francisco Gomes  ...................  

PS: Maria Celina da Silva Paula.............................................................................................................  

CDU: Leonel dos Santos Fernandes.......................................................................................................  

Movimento Sempre presente: Paula Cristina Liberato Teixeira Soeiro ..................................................  

 

PONTO 1 - ACTAS: LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA/QUADRIÉNIO 2009/2013, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO 

DE 2011...............................................................................................................................................  

--------- NÃO TENDO HAVIDO DISCUSSÃO FOI A MESMA SUBMETIDA A VOTAÇÃO, TENDO SIDO 

APROVADA, POR MAIORIA QUALIFICADA, COM ZERO VOTOS CONTRA, CINCO ABSTENÇÕES E 

CINQUENTA E OITO VOTOS A FAVOR, ESTANDO MOMENTANEAMENTE SESSENTA E TRÊS MEMBROS 

PRESENTES. ........................................................................................................................................  

PPOONNTTOO  22  ––  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  DDOO  PPÚÚBBLLIICCOO..  NNããoo  hhoouuvvee  iinnssccrriiççõõeess.. ..................................................................................   

PONTO 3 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: .............................................................................  

 
---------  Leonel Fernandes – Apresentou, por escrito, a seguinte 
 

Proposta / Recomendação 

 
“Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal de  
Bragança  
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--------- Depois do Livro Verde, eis que surge, agora, a proposta de lei da reorganização administrativa 

aprovada pelo Conselho de Ministros que, ao contrário do que se procura fazer crer, mantém o 

essencial dos objectivos fixados pelo governo: a liquidação de 1/3 das freguesias hoje existentes. ............  

--------- Acobertada na ideia de um alegado recuo (traduzido na alteração dos critérios que constavam 

da versão inscrita no Livro Verde) o que a proposta agora aprovada visa é, não apenas a reafirmação dos 

objectivos que o governo prossegue mas, de facto, a consagração de um projecto ainda mais grave e 

perigoso...........................................................................................................................................................  

--------- Como desde o primeiro momento alertámos, a questão decisiva a que se tem de dar combate 

não reside nos critérios, mas sim nos objectivos, ou seja: ............................................................................  

a) No empobrecimento democrático (traduzido na redução de mais de 20 mil eleitos);..............................  

b) No ataque ao emprego público (milhares de trabalhadores das freguesias extintas cujo destino futuro 

será o despedimento ou a mobilidade); .........................................................................................................  

c) No enfraquecimento da afirmação, defesa e representação dos interesses e aspirações das 

populações que a presença de órgãos autárquicos assegura – cuja consequência será a do 

aprofundamento das assimetrias e perda de coesão (territorial, social e económica), o abandono ainda 

maior das populações, o acentuar da desertificação e da ausência de resposta aos interesses populares 

e à satisfação das suas necessidades. ............................................................................................................  

--------- Com esta nova proposta todas as freguesias (e não apenas as que cabiam nos critérios 

anteriores), passam agora a ser teoricamente elimináveis. A “competência” dada aos órgãos municipais 

– denominada de «pronúncia» no texto do diploma – é meramente teórica, dado que a decisão que 

viessem a tomar só seria levada em consideração se correspondesse aos objectivos de redução 

previamente decididos pelo Governo. A «pronúncia» a efectuar nos 90 dias subsequentes à aprovação 

da lei pela Assembleia da República, será examinada por uma “Unidade Técnica” criada no parlamento e 

poderá ser recusada caso não concretize os objectivos determinados. Nessas situações será esta 

comissão técnica que estabelecerá a nova organização administrativa dando mais 15 dias à assembleia 

municipal para se pronunciar de novo, e se o entender, apresentando projecto “alternativo” (desde que 

coincida naturalmente com os objectivos do governo)..................................................................................  

--------- Os argumentos usados para justificar esta ofensiva são falsos. .......................................................  

--------- Ao contrário do «reforço da coesão» o que daqui resultará é mais assimetrias e desigualdades. 

Os efeitos dos processos de aglomeração são, como comprovadamente se conhece, adversos à coesão. 

Juntar os territórios mais fortes, mais ricos ou com mais população com os mais fracos ou menos 

populosos traduzir-se-á em mais atracção para os primeiros (os que sobreviverão como freguesias) e 
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mais abandono dos segundos (os que verão as suas freguesias liquidadas). Ou seja mais abandono, 

menos investimento local, menos coesão para quem menos tem e pode. ...................................................  

--------- Em vez de «ganhos de eficiência e de escala» que resultaria da «libertação de recursos 

financeiros» o que se terá é menos proximidade e resposta directa aos problemas locais com menos 

verbas e menos recursos disponíveis. No seu conjunto, o nível freguesias da administração local terá, de 

facto, menos verbas (o pacto de agressão prevê novo corte em 2013 dos montantes a distribuir ao 

poder local), as chamadas majorações (de 15%) para as freguesias “agregadas” sairão do montante 

global do FFF, ou seja serão retiradas ao montante destinado ao conjunto das freguesias; e mesmo as 

prometidas novas competências próprias das freguesias seriam construídas financeiramente à custa das 

verbas dos municípios. ...................................................................................................................................  

--------- Em vez da enunciada «melhoria da prestação dos serviços públicos» proclamada no preâmbulo 

da proposta, resultarão centenas de novos territórios, muitos deles distantes dezenas de quilómetros da 

sede das novas freguesias, desprovidos do único espaço de proximidade capaz de lhe dar resposta 

mínima a um conjunto de solicitações e necessidades. .................................................................................  

--------- Perante este embuste resta-nos recusar tal proposta de Lei e o desenvolvimento da luta e de 

oposição de cada uma das freguesias com base no esclarecimento e mobilização das populações;............  

--------- Assim como, a recusa por parte dos órgãos municipais do seu envolvimento num processo que 

não só contribuiria para reduzir a resistência e o protesto, como faria deles cúmplices dos objectivos do 

governo, promotores directos da liquidação das freguesias e factores de libertação e ilibação, de facto e 

na prática, das responsabilidades políticas do governo. ................................................................................  

--------- Recentemente, o Conselho Directivo da ANAFRE, reunido em Lisboa, rejeitou a Proposta de Lei 

n.º 22/XII “por, na sua substância impor a agregação de freguesias com carácter obrigatório…”. Ao 

mesmo tempo que cresce por todo o País a contestação a esta proposta de Lei..........................................  

--------- Nesta medida, propõe-se que a Assembleia Municipal de Bragança, reunida a 24 de Fevereiro de 

2012, decida: ...................................................................................................................................................  

1. Manifestar o seu apoio à Plataforma Freguesias Sim! Proximidade ao Serviço das Populações!..............  

O Eleito da CDU, 
Leonel Fernandes”. ............................................................................................................................   

 

PONTO 4 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA:.............................................................................................  

PONTO 4.1 APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE O 

ESTADO E VIDA DO MUNICÍPIO. ...........................................................................................................  
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- ESTADO E VIDA DO MUNICÍPIO - 

Conforme alínea e) do nº.1 do art.º 53 da Lei 5-A/2002, apresento para apreciação a presente 

informação escrita da situação financeira do Município e das atividades e decisões mais relevantes 

tomadas pela Câmara Municipal, no período que decorreu desde a última Sessão da Assembleia 

Municipal, que teve lugar a 16 de dezembro de 2011, até à presente data, envolvendo processos 

agendados para reunião de Assembleia Municipal e outros assuntos, de que se faz uma síntese das 

principais matérias. 

 
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

1.1 - Divisão Financeira 

1.1.1 - Secção de Contabilidade 

Com reporte ao período acumulado a 31 de janeiro de 2012, a execução bruta do Orçamento da receita 

é de 5,01% (no montante de 2.077.001,47€), para um Orçamento da despesa paga de 5,14% (no valor 

de 2.130.093,59€). 

A evolução da estrutura das dívidas a terceiros regista em 31 de janeiro de 2012 uma diminuição de 

1.625.094,07€, ou seja, de -11,64 pontos percentuais, comparativamente a 31 de janeiro de 2011. 

De 01 a 31 de janeiro de 2012 foram deliberados em reunião de Câmara apoios financeiros para as 

Juntas de Freguesia no montante de 24.900,00€ e Subsídios e Comparticipações para Associações e 

Instituições sem fins lucrativos no valor de 163. 197,72€. 

1.1.2 - Setor de Taxas, Contencioso, Gestão Patrimonial e Aprovisionamento 

No período de 1 a 31 de janeiro de 2012 o valor das taxas e outras receitas municipais arrecadadas pelo 

setor no âmbito das suas atribuições foi de 86 784,39€ representando uma redução de 3,05%, 

comparativamente ao período homólogo. 

Durante o período de 2 a 31 de janeiro de 2012, foram abertos 8 procedimentos por ajuste direto 

referentes a aquisição de bens e serviços. Tendo decorrido a fase de adjudicação de alguns 

procedimentos, o valor total adjudicado perfaz 418 503,08 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Foram emitidas e enviadas a satisfazer pelos fornecedores 301 notas de encomenda no valor total de 

183 284,39€, correspondendo a uma despesa de capital de 27 097,13€, enquanto a despesa corrente 

ascendeu ao montante de 156 187,26€. 

Em termos patrimoniais, realizaram-se 2 escrituras de compra e venda de duas parcelas de terreno para 

a construção da circular interior de Bragança, no valor de 14 733,60€. 

1.2 - Divisão Administrativa 

- Setor de Expediente Geral e Arquivo 

No âmbito desta Divisão, destacam-se para além da atividade diária de preparação de agendas para Reunião de 

Câmara e Assembleia Municipal as seguintes tarefas: produção de certidões; registo e classificação de 
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documentos, neste capítulo, de referir a entrada, de cerca de 2.750 documentos e requerimentos; foram 

emitidos nesse período 6 certificados de Registo de Cidadãos da União Europeia. Deu-se continuidade à nova 

fase do processo da desmaterialização e gestão documental, que incidiu no registo e envio pela aplicação do 

atendimento da correspondência afeta ao Departamento Administrativo e Financeiro, Divisão Administrativa e 

Divisão Financeira. Este projeto está estabilizado ao nível do expediente geral e em breve será alargado a toda a 

organização 

No âmbito do Arquivo foi dada continuidade ao tratamento de documentação e apoio à investigação relativa à 

obra “Bibliografia do distrito de Bragança” do Prof. Hirondino da Paixão Fernandes. 

1.2.1 - Secção de Recursos Humanos e Remunerações – No período em análise, esta Secção procedeu 

ao acompanhamento de 7 procedimentos concursais (tempo indeterminado, tempo 

determinado/termo resolutivo certo e incerto) e  9  processos de aposentações. Estão a decorrer 4 estágios 

no âmbito do PEPAL IV e  12 estágios não remunerados/ Curriculares/Qualificação Emprego/Vida Emprego.  

- Gabinete Jurídico  prestou apoio nas seguintes áreas: - Habitação social; - Contra-ordenacional; Património; - 

Apoio jurídico às Juntas de Freguesia. 

- Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicação  

Para além  das tarefas normais de funcionamento do Gabinete, durante o período a que o presente relatório 

respeita, foi dada continuidade às tarefas inerentes à implementação do Projeto de Modernização 

Administrativa, sendo de destacar:- A instalação de 18 equipamentos multifuncionais que substituíram a maior 

parte do parque de impressão ( foram retirados cerca de 100 equipamentos) e concluída a instalação de 56 

PC´s e estações de trabalho, finalizou-se um projeto importante na modernização  do Município de Bragança, 

com um impacto muito positivo no trabalho realizado pelos colaboradores da autarquia e com reflexos  no  

atendimento aos munícipes. - Deu-se início a uma nova fase na gestão documental/ workflow, testando um 

circuito de entrada de correspondência no expediente geral e direcionada para o departamento administrativo 

e financeiro. O sucesso deste teste vai permitir abranger no mês de março os restantes serviços municipais, 

tendo já sido definidos circuitos e configurados todos os postos de trabalho.  - A intranet municipal encontra-se 

em decurso, e em breve será a plataforma por excelência de comunicação e distribuição de informação interna.  

- Outro projeto em preparação prende-se com  a gestão de relacionamento com cliente (CRM) que visa criar 

um ambiente de teste que após validação será o embrião para implementar a aplicação num atendimento 

piloto que dará lugar ao atendimento num balcão único, logo que o espaço físico o permita  

O principal website do Município de Bragança registou, de 1 de dezembro de 2011 a 15 de fevereiro do 

presente, um total de 46 035 visitas (média de 598 visitantes por dia).  Os restantes endereços autárquicos 

foram visitados, no mesmo período, 6.592 vezes (86/dia).  
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Assim, o site do Museu Ibérico da Máscara e do Traje foi procurado por 1. 608 cibernautas, o do Centro de Arte 

Contemporânea por  2. 208 pessoas, enquanto que o endereço do Teatro Municipal recebeu 2 .196 visitas e da 

Biblioteca Municipal 580. Relativamente ao Facebook 5.000 “amigos” e 1.215 fãs seguem diariamente as 

atualizações do Município. 

 

2 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SOCIAL E CULTURAL 

2.1 –DIVISÃO SOCIOCULTURAL E TURISMO 

� Serviço de Animação e Equipamentos Culturais 

Centro de Arte Contemporânea – No Núcleo de Exposições Temporárias foi inaugurada, no dia 14 de 

janeiro, a exposição “Pintura Interrogada”, do artista sevilhano Luis Gordillo, que vai estar patente até 

31 de março de 2012. 

Nas sete salas de exposição destinadas à pintora Graça Morais, foi, também, inaugurada no dia 14 de 

janeiro a exposição “A Caminho do Medo” reunindo os trabalhos mais recentes, cerca de 30 pinturas, 

desenhos e colagens, produzidos pela artista em 2011, e apresentados de 20 de outubro a 20 de 

novembro de 2011 na Cooperativa Árvore, no Porto. 

Nos meses de dezembro e janeiro foram realizadas 18 visitas/jogo solicitadas por escolas e instituições e 

visitaram o espaço 1969 pessoas. 

Museu Ibérico da Máscara e do Traje - Nos meses em análise visitaram o museu 395 pessoas, sendo 

que entre 09 e 30 de janeiro o museu esteve encerrado ao público para manutenção. 

Teatro Municipal de Bragança – Durante os meses de dezembro e janeiro realizaram-se 12 espetáculos 

com 18 sessões, presenciadas por 2.823 espectadores.  

Durante o mês de janeiro decorreu o FAN - Festival de Ano Novo, na sua sexta edição, com os 

espetáculos “Cantar dos Reis”, “Alibabach”, “Camerata NovNorte”e o destaque deste ano Pedro 

Burmester, um dos mais destacados pianistas portugueses. 

Bibliotecas Municipais - Continuação na indexação e catalogação do acervo documental. Nos meses em 

análise foi executado o tratamento técnico e catalogação informatizada de 672 monografias e efetuada 

a correção de 760 registos. No período em questão, registou-se a presença de 4.744 em  todos os 

serviços existentes na  Biblioteca. Na secção infantil foram desenvolvidas algumas atividades, tais como: 

desenho e pintura, projeção de filmes e hora do conto, tendo sido registada a presença de 287 crianças. 

Biblioteca Adriano Moreira - Nos meses em análise registou-se a presença de 516 pessoas neste 

espaço.  
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Centro Cultural Adriano Moreira – No dia 21 de janeiro foram inauguradas as exposições “Caderno de 

Viagens”, de Mário Ortega, e “Volúpia”, de Cala.  

2.2 –DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE 

� Serviço de Educação  

Encontra-se em fase final um procedimento para aquisição de 9 máquinas 

fotocopiadoras/multifuncionais para as escolas EB1 Toural, EB1 Artur Mirandela, EB1 Beatas, EB1 

Cantarias, EB1 Mãe D `Água, EB1 C. Redondo, EB1 Formarigos, Jardim de Infância da Estação e Jardim de 

Infância de Santiago. 

 A Câmara Municipal, em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de 

Bragança está a desenvolver um projeto de Saúde Oral, intitulado “Sorrir Branquinho”, no ano letivo em 

curso, dirigido às crianças que frequentam os Jardins de Infância públicos e privados (875 alunos) do 

concelho de Bragança e à restante Comunidade Educativa. 

Realizaram-se ações de educação para a saúde no âmbito da Saúde Oral destinadas à comunidade 

educativa (professores, encarregados de educação, assistentes operacionais e alunos), e um rastreio 

oral inicial, para conhecimento da prevalência de doenças orais nas crianças que frequentam os jardins 

de infância públicos e privados do concelho de Bragança. 

Fez-se o encaminhamento das crianças com necessidades evidentes de cuidados de medicina dentária e 

iniciou-se a demonstração e treino da prática correta da escovagem de dentes a todas as crianças 

envolvidas neste projeto. 

Para o desenvolvimento do projeto foram adquiridos 200 kits de escovagem de dentes para os alunos 

pertencentes a agregados familiares em situação de vulnerabilidade e carência socioeconómica.  

Durante o período em análise foi feita a manutenção do equipamentos Escola Fixa de Trânsito, 

recebidas as inscrições e feita a planificação e calendarização das sessões de sensibilização a realizar, 

com a colaboração da PSP, nos meses de março, abril, maio e junho de 2012, dirigidas a alunos do 1º 

ciclo de vários estabelecimentos de ensino públicos e privados do concelho de Bragança. 

� Serviço de Desporto e Juventude 

Neste período foi feita a gestão das instalações desportivas, foi dado apoio à realização de torneios e 

competições oficiais, feita a orientação das atividades na Piscina Municipal, prestado apoio ao Programa 

Mexa-se em Bragança, elaborada a programação dos percursos pedestres/caminhadas rurais para o 

corrente ano, iniciado o processo de organização e preparação do Campeonato Regional de Infantis e do 

Torneio de Formação de Natação. 
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Realizou-se na piscina municipal a 9ª Festa de Natal Aquática, com os alunos das classes orientadas, 

com jogos lúdicos aquáticos e provas de competição. Estiveram presentes 250 alunos. 

Foram realizados, ainda, dois Torneios de Natação, sendo um de Formação – Escolas de Natação, em 

que participaram 80 atletas dos vários escalões e dos seguintes clubes: Escola de Natação Serviços 

Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Bragança, Natação Clube de Chaves, Sport Clube de 

Mirandela e Ginásio Clube de Vila Real, e um outro Torneio Regional de Natação, onde estiveram 

representadas as cidades de Bragança, Chaves, Mirandela e Vila Real, com um total de 160 atletas. 

O projeto “Desporto Sénior no Meio Rural”, que vinha decorrendo nas freguesias de Grijó de Parada, 

com uma média de 30 participantes, e na freguesia de São Julião de Palácios com uma média de 35 

participantes, foi estendido às freguesias de Rebordãos e Paçó de Rio Frio. 

� Serviço de Ação Social 

No período que medeia entre a última sessão da Assembleia Municipal e o início do mês de fevereiro de 

2012 realizaram-se 87 atendimentos sociais para avaliação e diagnóstico sobre diferentes situações 

socioeconómicas. Ainda neste período, foram realizadas 17 visitas domiciliárias no âmbito de vários 

processos de apoios sociais entre outras visitas regulares aos bairros sociais da Mãe d’Água, Coxa e 

Previdência, pertença do MB.  

Importa ainda referenciar, para além do atendimento geral aos munícipes, a realização de visitas 

técnicas conjuntas entre os Serviços de Ação Social e de Obras de Administração Direta ao Bairro Social 

da Mãe de Água, para acompanhamento dos trabalhos de beneficiação habitacional e para realização 

de levantamento de possíveis imóveis vagos ou com ocupação irregular, com a consequente sinalização 

para a Assessoria Jurídica das situações de imóveis que apresentam fortes indícios de se encontrarem 

devolutos, com o objetivo de serem acionados os meios legais para recuperação dos mesmos. 

Foi dado início à preparação da II Feira de Emprego, Educação e Solidariedade do Concelho de Bragança 

com a realização de reuniões preparatórias entre as entidades organizadoras 

3 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 

3.1 – Divisão de Obras Municipais: Foram, neste período, abertos 5 concursos, com um valor base de 

542.500,00€ €+IVA, destacando-se: - Construção da Circular Interior - Troço de ligação à Avª Abade de 

Baçal (400.000,00€); - Construção de equipamentos e infraestruturas diversas - substituição do 

pavimento desportivo no Pavilhão da Bancada do GDB (35.500,00€); - Construção da ciclovia na zona 

envolvente do IPB e 2.ª fase (ligação ao CCV - trabalhos complementares de arranjos exteriores do 

elemento escultórico): 80.000,00€. 
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Neste período foi adjudicada a obra do Parque Verde da Coxa no valor de 138.086,36€, cujas obras 

iniciarão até ao final do presente mês. 

Outras obras a decorrer: - Iniciadas as obras de Reconversão Urbanística do Forte S. João de Deus e 

Remodelação dos edifícios da Sede do Município, com a intervenção denominada de “EcoPolis”;  - 

Requalificação de edifício para instalação de Sedes de Associações de Santa Maria; - Ciclovia e Praça da 

Mãe d´Água; - Melhoria da Eficiência Energética do Bairro Social da Mãe d´Água; - Construção da 

Circular Interior – Troço da Mãe d´Água; - Pavimentações no Bairro do Campo Redondo; - Recuperação 

de 2 edifícios no centro histórico para residências universitárias (Domus Universitária); - Execução de 

saneamento em Frieira, Vila Boa, Lagomar e Terroso; Escola de dança e ampliação da Casa da Seda.  

3.2 - Divisão de Urbanismo – Face aos indicadores monitorizados realça-se que do conjunto das 

operações sujeitas a licenciamento e a comunicações prévias, em 2011, 65,53% destas ações 

reportaram-se ao espaço rural, registando-se assim um acréscimo em 4% ao que já era tendência no 

ano de 2010, sendo que 88,60% das ações inserem-se em espaço ordenado dentro de perímetros 

urbanos.  

4- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

4.1- Divisão de Águas e Saneamento 

Nas análises efetuadas para verificação da qualidade da água humana, tratada na ETA de Bragança  e em 

todos os sistemas do meio rural, e em sistemas independentes verificou-se que os parâmetros de controlo 

de rotina se encontravam 100% em conformidade. 

A decorrer/executados os seguintes trabalhos: - Fornecimento e instalação de reservatório de 30m3 e 

ligação à rede pública na aldeia de Espinhosela, sendo o valor da adjudicação de 41.980,00€ + IVA;  - Em 

execução o projeto para a substituição da conduta de água que abastece os fontanário na aldeia de Grijó de 

Parada; - No Bairro do Couto ampliação da rede de abastecimento de água; - Bairro da Mãe D`Agua: 

Substituição da adutora elevatória do Sabor; - Substituição de conduta de água no Loteamento Municipal de 

Santiago (24.810,00€ + IVA); - Elaboração do projeto para a execução da rede de saneamento no 

Loteamento do Sabor (custo estimado de 84.600,00€); - Execução do projeto para a substituição da conduta 

de água e rede de saneamento na rua da Estacada (custo previsto de 28.300,00€). 

No Setor do Saneamento executados os seguintes trabalhos: -  Vale de Lamas: Execução de ramal de 

saneamento; - Em fase de aprovação de estudo prévio encontram-se os projetos de saneamento para as 

localidades do Zeive, Maças, Vila Franca e Bragada. 
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Foram, ainda, realizados os seguintes trabalhos: desobstrução em coletores (75); limpeza de fossas (38); 

mudanças de nome de clientes (214); execução de novas ligações (58); substituição de contadores 

(186); reparação de fugas (33). 

4.2. Divisão Ambiente – No âmbito desta Divisão foram executados os seguintes trabalhos: 

- Manutenção de sinalética vertical, tendo desenvolvido 16 reposições de sinais vandalizados e ainda a 

colocação de 14 sinais novos. Foram efetuadas 2 ações de manutenção nos parques infantis. 

- Paisagismo: Emissão de parecer sobre 1 projeto de paisagismo em loteamento urbano. 

Acompanhamento/fiscalização da execução da obra da Ciclovia da Mãe d´Água; - Preparação de 

concurso para manutenção de espaços verdes (Sazonais). 

- No Ano Internacional das Florestas-2011 foi reeditado o flyer alusivo à Defesa da Floresta Contra 

Incêndios.  

- Realizada reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (Avaliação da época 

2011/aprovação do PEIF da ZIF do Planalto/Aprovação de programa de Sapadores de Montesinho). 

- No âmbito do controlo de animais errantes, procedeu-se à captura de 56 animais. A captura destes 

animais contribui para a melhoria das condições de segurança e higiene pública.  

- Animais de interesse pecuário: Emissão de parecer sobre 2 projetos de instalações pecuárias. Vistorias 

por queixas de insalubridade a 5 explorações pecuárias.  

- Higiene e Segurança Alimentar: Vistorias a 46 estabelecimentos de venda a retalho de carne e peixe.  

Vistorias a 2 viaturas de venda ambulante de géneros alimentícios. Vistorias a 5 refeitórios do ensino 

pré-escolar e básico e também às instalações onde são confecionadas essas refeições.  Inspeção 

sanitária no Matadouro Terra Fria Carnes.  Emissão de parecer sobre 1 projeto de alteração de 

estabelecimento de venda a retalho de carne.  

- Na área da proteção civil, procedeu-se ao espalhamento de 16 toneladas de sal em todas as vias 

urbanas e rurais com ocorrências de formação de geadas. Acompanhamento da candidatura para 

aquisição de estilhaçador. 

4.3- Divisão de Mobilidade e Energia  

Em Janeiro do presente, foram transportados 27.430 passageiros, que corresponde a um ligeiro 

aumento de 0,7% em relação ao mês homólogo. 

Foram efetuados 6 serviços ocasionais, dos quais 5 foram transportes de crianças solicitados por escolas 

do ensino básico ou pré-escolar. 
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Relativamente ao Aeródromo, verificou-se o movimentos de 180  aeronaves e 367 embarques ou 

desembarques de passageiros, correspondendo a um aumento de 5,2% nos movimentos das aeronaves 

e a um aumento de 38% no número de embarque e desembarque de passageiros.  

Início do levantamento, na zona rural, dos pontos de luz desnecessários. Trabalhos diversos de 

manutenção e reparação dos sistemas de aquecimento dos equipamentos municipais e execução de 

orientações de redução de consumo energético. 

Outras atividades/assuntos relevantes: 

- No dia 12 de janeiro de 2012, no Auditório Paulo Quintela, foi apresentado o documentário “Nome de 

Guerra, A viagem de Junqueiro”, numa realização de Henrique Manuel Pereira. Decorreram 2 sessões 

durante o dia, para a comunidade escolar, e uma à noite, para o público em geral. 

- Teve lugar no dia 20 de janeiro, no Auditório Paulo Quintela, a cerimónia de entrega dos prémios do 

“XI Concurso Contos de Natal” e do “X Concurso de Presépios”, no qual participaram alunos do 1º e 2º 

ciclo do ensino básico com um total de 32 trabalhos e do “Concurso de Presépios” com 40 presépios 

participantes, sendo 19 da modalidade “Tradicional” e 21 da modalidade “Inovador”. 

- Nos dias 21 e 22 de Janeiro, realizou-se no concelho de Bragança, a XXVI Edição do Encontro Venatório 

do Nordeste Transmontano, promovido pelo Clube de Monteiros do Norte com o apoio do Município de 

Bragança. Do programa constou a realização de duas montarias, no dia 21 em Rebordãos e no dia 22 em 

Carragosa/Soutelo. 

- No passado dia 28 de janeiro, realizou-se o VIII Encontro de Imigrantes do Concelho de Bragança, 

organizado pela Câmara Municipal de Bragança, no qual marcaram presença mais de 260 pessoas de 21 

nacionalidades diferentes, estudantes e trabalhadores. 

O evento começou com algumas atividades desportivas que se realizaram no Pavilhão Municipal, como 

jogos de futebol e aulas de step, seguindo-se um almoço-convívio, onde as várias comunidades de 

imigrantes a residirem em Bragança puderam conhecer-se melhor e partilhar momentos de convívio.  

A tarde foi ocupada com uma mostra gastronómica, cujos pratos foram confecionados pelos 

participantes, danças tradicionais, momentos musicais e apresentação de alguns dos países 

representados no Encontro de Imigrantes. 

A cidade ganha com a presença de todos, estudantes e trabalhadores, num processo dinâmico de 

interculturalidade que promove uma visão geral mais aberta e compreensiva.      

 

Assuntos tratados em Reunião de Câmara Municipal: 
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� Pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi dado conhecimento da extinção da Associação do 

Cybercentro de Bragança, deliberada em Assembleia-geral extraordinária da empresa realizada 

no dia nove de Dezembro de 2011. 

� Aprovada a proposta de abertura de Concurso Público Internacional para atribuição da 

Concessão de Exploração da atividade da empresa Terra Fria Carnes, Unipessoal, Lda. 

� Aprovada a proposta de revisão tarifária de águas, saneamento e resíduos sólidos urbanos. A 

revisão do tarifário faz um ajustamento para utentes com captação própria de água, no sentido 

de assegurar a incidência do custo do tratamento do saneamento. Não são feitas alterações no 

tarifário da água para a população abastecida a partir do Alto Sabor. È revisto o tarifário na área 

rural fixando tarifas fixas para águas e saneamento mais baixa que na cidade, e reduzidos em 

50% o custo das tarifas variáveis (no 1.º e 2.º escalão), é criada uma categoria do consumo 

agrícola, de baixo custo e sem ter que pagar custos com saneamento e recolha de lixo. Para a 

recolha do lixo os custos fixos e variáveis para a área rural são fixados em 50% dos valores 

praticados na cidade. Para as famílias carenciadas é fixada uma redução global de 50% na fatura 

de água, resíduos sólidos e saneamento, indo ao encontro de preocupações sociais acrescidas 

num período de maiores dificuldades provocadas pela grave crise económica e financeira. 

Também para as famílias numerosas o tarifário foi ajustado, no sentido de proporcionar o 

acesso a mais baixo custo a serviços públicos essenciais. 

� Aprovada a proposta de alteração tarifário do STUB, nomeadamente a supressão do tarifário 

específico da Linha Azul, passando a aplicar-se o mesmo tarifário válido para as restantes linhas 

urbanas. O tarifário terá como referência o bilhete de bordo, sendo o título pré-comprado 

(Multiviagens) 20% mais barato em relação ao bilhete de bordo, e o passe 40% mais barato que 

o bilhete de bordo (considerando uma utilização média de 40 viagens por mês).  

O apoio social nos transportes públicos passará a ser feito em função dos rendimentos, e não 

em função da idade (mantendo a isenção para os alunos do meio rural que se encontrem a 

frequentar o ensino básico obrigatório).  

Município de Bragança,15 de fevereiro de 2012. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

António Jorge Nunes, Eng.º Civil 
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PONTO 4.2 -  A solicitação do Grupo Municipal da CDS/PP, com vista ao exercício da competência 

prevista na alínea a) do n.º 1 do Art.º 87.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

introduzida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e Art.º 18.º do Regimento da Assembleia Municipal 

de Bragança, DISCUSSÃO SOBRE “AS TAXAS E ÍNDICES INCIDENTES NA FACTURA DE ÁGUA AO 

CONSUMIDOR NO CONCELHO:.............................................................................................................  

a) INCIDÊNCIA SOBRE A ESPECIFICIDADE COMO TAXA NO DESIGNADO “ QUOTA DE 

DISPONIBILIDADE”;..............................................................................................................................  

b) O PRINCÍPIO DO CONSUMIDOR/PAGADOR E O CUSTO DA ÁGUA PAGO NO MEIO RURAL”. .................  

 

--------- António de Almeida – Apresentou o ponto. ..............................................................................  

 
 
PRESENÇAS: Seguem-se as presenças e faltas dos membros que constituem a 

A – Assembleia: 

I – PRESENÇAS 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA: 

1 – Mesa: 
Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso 
Primeiro Secretário – Acúrcio Álvaro Pereira 
Segunda Secretária – Maria Madalena Morais Morgado 
 

2 – Membros: 
 
 
Adriana da Conceição Vilares Angélico 
Amândio dos Anjos Gomes 
Ana Cristina de Carvalho Alves Botelho 
Anibal de Jesus Raimundo Morais 
António Eduardo Fernandes Malhão 
António Manuel Pereira 
António Nuno Neves Pires  * 
Cândido Vaz Alves 
Domingos Moura dos Santos 
Élia Fátima Moreira Ferreira Cordeiro 
Isabel Maria Lopes 
Joaquim Eduardo Rodrigues Queirós 
José Alberto Moutinho Moreno   
José Luís Baltasar 
Maria Natália Rodrigues Alves * 
Maria Teresa 
Mário Francisco Gomes  * 
Pedro Luís Esteves Fernandes 
Rui Fernando Rodrigues Correia 
Vânia Alexandra da Silva Rodrigues 
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PARTIDO SOCIALISTA 
 
Alcidio Augusto Castanheira 
Alzira da Conceição Bento 

BBruno Viriato Gonçalves Costa Veloso  
João Batista Ortega  
Luís Carlos Magalhães Pires 
Luís Filipe Pires Fernandes 
Luís Manuel Silvestre 
Manuel António Pires 
Maria Celina da Silva Paula  * 
Marisa Rodrigues Gomes Alexandre 
Sandra Marisa Rodrigues Valdemar 
Vanda Marisa Graças do Espírito Santo 
Vítor Prada Pereira 

 
MOVIMENTO SEMPRE PRESENTE 

 
Agostinho Gonçalves Esteves 
Armando José Morais 
José João Martins Lourenço 
José Fernando Cameirão  
Manuel Agostinho Pires Diz 
Normando dos Santos Lima 
Paula Cristina Liberato Teixeira Soeiro  * 

 
COLIGAÇÃO DEMOCRATA UNITÁRIA 

 
Leonel dos Santos Fernandes 
 

CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL/ PARTIDO POPULAR 
 
António Guedes de Almeida  * 
 

BLOCO DE ESQUERDA 
Luis Miguel Vale Fernandes Vale 
 
 

                                                   PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 
Alfaião João Adriano Rodrigues 

Aveleda José Carlos Fernandes Valente   

Baçal  
Calvelhe 

João Francisco Alves 
Ernesto Augusto Morgado Gomes 

Carragosa Jorge Augusto Ala 

Carrazedo César Luís Gonçalves 

Castrelos Henrique Manuel Pires (Substituto Legal) 
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Castro Avelãs José Vicente Fernandes 

Coelhoso Paulo Manuel Almeida Veiga 

Deilão Manuel Benites Inácio 

Donai Luís Anibal Rodrigues Martins 

Espinhosela Telmo Ramiro Afonso 

Failde Gualter Dinis Gonçalves Garcia 

Gimonde 
Gondesende 

João Victor Alves 
Anibal Gilberto Rodrigues Afonso 

Gostei 
Grijo Parada 

Carolina de Jesus Fernandes   
Maria Helena Santos Branco 

Izeda 
Macedo do  
Mato 

Maria Rosa Galhardo Pinto Pires  
João Nascimento Fernandes  

Meixedo 
Milhão 

Luís Urbano Gonçalves 
Raquel Grande Tomé 

Noguera José António Prada 

Outeiro 
Parada 

João Manuel Dias Sardinha 
Norberto Santos Costa 

Parâmio 
Pombares 
Quintanilha          

José Augusto Afonso 
Afonso Augusto Pires Domingues 
José Carlos Rodrigues Fernandes 

Quintela de 
Lampaças 
Rabal 

Vítor Manuel Costa 
 
Paulo Hermenegildo de Castro João 

Rebordainhos Emília Carolina Fernandes Caminha (substituto) 

Rebordãos Adriano Augusto Correia Rodrigues 

Rio Frio            Humberto Amândio Garcia 

Salsas 
S. Pedro 

Filipe Osório Caldas 
António Carlos Sá 

Samil Eduardo Joaquim Portela 

Santa Comba 
Rossas 

Elídio Alexandre Morais 

Santa Maria Jorge Manuel Esteves Oliveira Novo   

São Julião Elias dos Santos Vara 

Sé Paulo Jorge Almendra Xavier 

Sendas Dinis Augusto Dias Pinela 

Sortes  Juvêncio Alves de carvalho 

Zoio Helder Jorge dos Santos  
 
(*)  Membros suplentes 
 

 
I I – FALTAS 
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 
António Almeida Dionísio (Justificada) 
Carlos Abílio Moreno 
Carlos José Cadavez 
 

PARTIDO SOCIALISTA 
Dinis Manuel Prata Costa 
 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 
 
Babe - Alberto Manuel de Sousa Pais 
França - Amândio dos santos Costa 
Mós - Anselmo Anibal Martins 
Paradinha Nova - Domingos António Seca (Justificada) 
Pinela - António Jorge Brás Pires 
Rio de Onor - António José Preto 
Serapicos - Armando Augusto Venâncio Dias 
 
 
 
 

B- CÂMARA 
PRESENÇAS: 

 
Presidente – António Jorge Nunes 
Vereadores:  Rui Afonso Cepeda Caseiro 
                        Humberto Francisco da Rocha 
                        Maria de Fátima Gomes Fernandes 
                        Hernani Dinis Venâncio Dias 
                         
 
--------- Por ser verdade e me ter sido pedida, mandei passar a presente certidão que depois de achada 

conforme, vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Município. ...............................  

 

Assembleia Municipal de Bragança, 27 de fevereiro de 2012. 

 

 


