
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CERTIDÃO DA ACTA  

DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,  

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E CINCO, NO AUDITÓRIO  “PAULO 

QUINTELA”, EM BRAGANÇA, 
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C E R T I D Ã O 

 

 

-------- MARIA ELISA MONTEIRO PIRES VILELA, SEGUNDA SECRETÁRIA DA MESA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA:------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Certifica que da acta da primeira sessão ordinária desta Assembleia municipal, realizada no dia 

vinte e oito de Fevereiro do ano de dois mil e cinco, no auditório “Paulo Quintela”, em Bragança, na 

qual participaram noventa e quatro 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 trinta 

minutos e foram presentes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- FOI SOLICITADA AUTORIZAÇÃO AO PLENÁRIO PARA INCLUÍR NA AGENDA DE 

TRABALHOS O PONTO 4.3.5 – Proposta da 1ª. Revisão ao Plano Plurianual de Investimento e 

Orçamento para o ano de 2005.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O pedido de autorização foi posto a votação tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------- 

 

I – Assembleia  

 

-------- PONTO 1 – ACTA – Foi presente e posta a discussão a acta da quinta sessão ordinária 

realizada no dia 29 de Novembro de 2004, dispensando-se a sua leitura – número um do artigo 92º da 

lei nº. 169/99, de 18 de Setembro – em virtude de previamente ter sido distribuída pelos membros. -------- 

 

-------- Após análise e discussão foi a mesma posta a votação tendo sido aprovada por 

unanimidade, estando momentaneamente setenta membros presentes. -------------------------------------- 

 

-------- Não houve declarações de voto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- EXPEDIENTE: (Alínea n), nº. 1, artigo 46º.A da lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro)------------------ 
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-------- A correspondência recebida que nos pareceu de maior relevância foi enviada aos líderes 

parlamentares e representantes dos Presidentes de Junta de Freguesia, para conhecimento e fins tidos 

por convenientes. Esta correspondência bem como a restante, encontra-se na pasta respectiva à 

disposição de todos os membros desta Assembleia. ---------------------------------------------------------------------- 

 

-------- 2 – PÚBLICO – 1º. PERÍODO DE INTERVENÇÃO. Inscreveu-se para intervir o senhor Ramiro, 

funcionário da Repartição de Finanças de Bragança----------------------------------------------------------------------- 

  

-------- 3 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------------------------------ 

 

-------- Para intervenção usou da palavra, de entre outros, o seguinte membro: ----------------------------------- 

 

-------- António Pereira -  Apresentou, por escrito, a seguinte:------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------“MOÇÃO-------------------------------------------------------------------- 

 

-----------Esta Assembleia reunida a 28 de Fevereiro de 2005, quer dar um sinal claro de apoio à 

Comissão Pró-Universidade e ao seu Presidente, para prosseguir com os actuais esforços e iniciativas 

tendentes à criação da Universidade de Bragança, conforme as suas propostas iniciais e aprovadas 

anteriormente e verdadeiramente sufragadas pela maciça adesão de todos os cidadãos através de 

«abaixo assinado». ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------Que este apoio se traduza num maior incentivo e legitimidade, para que no actual Quadro 

Governativo de maioria absoluta do Partido Socialista, se encontre definitivam ente uma solução, que 

rapidamente permita criar a tão aspirada Universidade de Bragança a partir do IPB. ----------------------------- 

 

-------- Após análise e discussão foi a mesma moção submetida a votação, tendo sido aprovada, 

por maioria qualificada, com cinquenta e seis votos a favor, catorze votos contra e sete 

abstenções, estando momentaneamente setenta e sete membros presentes. ------------------------------- 

 

-------- Fizeram declaração de voto os seguintes membros: Luís Pires; Henrique Ferreira; José Brinquete; 

Luís Afonso; Luís Silvestre, António Pereira e Luís Filipe. ---------------------------------------------------------------- 
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4 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA COM A SEGUINTE ORDEM DE TRABALHOS: -------------------------- 

PONTO 4.1 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO  SENHOR PRESIDENTE  DA CÂMARA 

SOBRE O ESTADO E VIDA DO MUNICÍPIO. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
ESTADO E VIDA DO MUNICIPIO 

 
-------- Conforme o previsto na alínea e) do nº. 1 da Lei 5-A/2002, apresento a seguinte informação escrita 

das decisões mais relevantes tomadas pela Câmara Municipal, no período que decorreu desde a última 

Sessão da Assembleia Municipal que teve lugar em 29 de Novembro de 2004, até à presente data e 

apresentação dos relatórios relativos ao ano de 2004 dos diversos Departamentos desta Câmara 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Assuntos tratados: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ Para aprovação da Assembleia Municipal: “Projecto de Regulamento do Cartão de Munícipe do 

Concelho de Bragança”; “Aumento de Capital Social da Sociedade “M.M.B.- Mercado Municipal de 

Bragança”; “Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneo do Município de 

Bragança”; “Proposta de Alteração ao Capítulo V, alusiva ao artigo 17º., da Tabela Geral de Taxas e 

Licenças em vigor no Município de Bragança”.------------------------------------------------------------------------------- 

§ Para conhecimento da Assembleia Municipal: -“Apresentação dos Projectos de Cintura Interior e do 

Projecto de Remodelação da Avenida Cidade de Zamora”; “Parque de Estacionamento no Imóvel sito na 

Avenida Sá Carneiro (1º. hora de uso gratuito)”; “Parque de estacionamento sito na Praça Camões (1ª. 

hora de uso gratuito)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Tratando-se da primeira reunião da Assembleia municipal no ano de 2005, vou privilegiar a 

referência a vários dos indicadores relacionados com a actividade dos serviços ao longo do ano de 2004, 

elementos sempre importantes quer no presente quer no futuro próximo como auxiliares da gestão.-------- 

 

-------- Ao nível do Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira, salienta-se:-------------- 

 

-------- Secção de Contabilidade  - a receita cobrada elevou-se a 29 324 439,29 € e representando uma 

execução de 80,94 % relativamente ao valor orçamentado. Do total recebido, as receitas correntes 
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atingiram 19 446 491,26 € e as receitas de capital contribuíram com 49,67 % do total dos recebimentos. 

Os pagamentos foram de 30 946 662,78 €, representando 85,42 % do total previsto. --------------------------- 

-------- Secção de Taxas e Licenças  -  a receita cobrada foi de 696 575,42 €. Deste valor a receita de 

utilização das Piscinas foi a mais significativa, situando-se em 113 834,54 €. Os "Terrados" do MMB 

contribuiriam com 58 131,27 €. A venda de bilhetes do Teatro contribuiu com 49 545,50 €, seguindo-se 

por ordem de importância a receita cobrada no Parque de Estacionamento Subterrâneo da Av. Sá 

Carneiro com 38 123,59 €, a receita cobrada nos Parcómetros de estacionamento à superfície 31 424,10 

€, sendo estas rubricas as mais significativas no cômputo do total das receitas cobradas por esta secção. 

Outra componente de peso no conjunto destas receitas, resultou de processos de execuções fiscais e 

contra ordenações com um valor de 236 678,34 €.------------------------------------------------------------------------- 

-------- Actualização dos Valores da Tabela de Taxas e Licenças, de acordo com o Valor Reconhecido 

pelo INE em 2,4%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Secção de Património e Aprovisionamento  – além do trabalho conjunto desenvolvido com a 

secção de Contabilidade e Armazém procedeu-se à conferência física dos bens do activo imobilizado. 

Concluiu-se o processo de transferência dos Bairros da Coxa e Mãe D' Água, pertença do IGAPHE cujo 

auto de cessão já foi assinado. Regularizaram-se ainda a nível de registos várias parcelas de terreno em 

Vale D' Alvaro e Bairro da Mãe D`Água. Foram reunidos todos os documentos para a realização de 

escrituras relativos a 17 processos de compra e venda, justificação e cedência de direito de superfície. --- 

-------- Foram adquiridas 36 parcelas de terreno na freguesia de Baçal, para ampliação do Aeródromo, 

num total de 113 016m 2, estando algumas destas parcelas ainda em regularização.----------------------------- 

-------- Foram inventariados, ao longo do ano 3 716 bens móveis, distribuídos pelos vários edifícios 

municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Na rubrica Equipamento de Transportes foram registadas durante o ano 6 viaturas; 2 viaturas 

ligeiras de passageiros; 2 viaturas ligeiras de mercadorias e ainda 2 retroescavadoras, afectas às Divisão 

de Equipamento e Divisão de Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ainda neste período procedeu-se à abertura de 24 processos de consulta prévia; 3 processos de 

ajuste directo; 1 processo de concurso limitado; 2 proc essos de concurso público e 1 processo de 

concurso público internacional.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tesouraria  - o movimento da Tesouraria reflecte-se em: 39 390 recibos de água; 20 656 guias de 

receita; 7 097 ordens de pagamento; 19 706 débitos; e 10 836 certidões de dívida. ----------------------------- 
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-------- DIVISÃO ADMINISTRATIVA - Secção de Expediente Geral - foram secretariadas as reuniões da 

Câmara Municipal, com a respectiva preparação de agendas, minutas e actas. Foram preparadas as 

agendas dos assuntos a submeter à aprovação da Assembleia Municipal, com a produção de várias 

certidões e outros documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Correspondência Recebida - Deram entrada desde o inicio do ano, cerca de 21 688 documentos e 

requerimentos; Correspondência Expedida - Foi dado o tratamento necessário à correspondência 

produzida pelos diversos sectores (cerca de 12 106 ofícios); Assuntos Militares - Foi elaborado o serviço 

relativo ao recenseamento militar, bem como o atendimento e encaminhamento, nomeadamente pela 

emissão de guias de transporte, emissão de cédulas e outros documentos necessários para a inspecção 

e recrutamento militar, verificando-se um movimento de cerca de 550 mancebos. -------------------------------- 

-------- Secção de Recursos Humanos - foram organizados 31 concursos internos de promoção, 

encontrando-se ainda  6 a decorrer ; organizaram -se, encontrando-se a decorrer 7 concursos externos 

de ingresso; o número de contratos a termo foi de 15; organizaram -se ainda 3 contratos administrativos 

de provimento para o Teatro Municipal; foram desenvolvidos 7 processos de aposentação que já 

terminaram, encontrando-se mais 5 a decorrer. A nível de estágio foram organizados os seguintes 

processos: 11 estágios profissionais; 4 estágios do PRODEP; 6 estágios curriculares; 2 estágios sócio - 

profissionais no Âmbito do Programa Vida - Emprego; e 3 estágios de aprendizagem em colaboração 

com I.E.F.P.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Formação - foi desenvolvido todo o processo administrativo referente a 40 acções de formação 

de pessoal, o que resultou na participação de 58 funcionários nas seguintes áreas: Regime Jurídico e 

Regime de Edificações, Contabilidade, Aprovisionamento, Secretariado, Notariado, PRP, Execuções, 

Balanço Social e Recursos Humanos e Abastecimento de Combustíveis, Contrato Individual de 

Trabalho, Stocks, Tecnologias Avançadas de Programação e Telecomunicações.-------------------------------- 

-------- Contratação de Serviços de Higiene, Segurança e Saúde: Continua a ser desenvolvido o 

processo de HSS, tendo sido examinados todos os funcionários da Câmara Municipal. ------------------------ 

-------- Classificação de Serviço: foi desenvolvido o processo de Avaliação de desempenho de 330 

funcionários, referente ao ano de 2003.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Secção de Remunerações: mensalmente é desenvolvido todo o processo de processamento 

das remunerações de todo o pessoal, que obriga ao registo mensal de férias, faltas e licenças, 

promoções, progressões, ingressos, contratos, rescisões, aposentações e outros. ------------------------------- 

-------- Sector de Arquivo: No ano de 2004 este sector para além das tarefas rotineiras de arquivo, 

colaborou na preparação e montagem das exposições documentais: " A Memória da Cidade ", com a 
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digitalização de painéis, legendagem, e higienização de documentos e objectos; Apoiou a organização 

da nova Biblioteca Municipal; Apoiou a reedição do livro dos “ Forais de Bragança ”; Apoiou a elaboração 

da publicação “ Monografias das Freguesias do Concelho de Bragança ”; Apoio na investigação e 

pesquisa a publicação da obra “Os Presidentes da Câmara de Bragança, da República aos nossos dias”; 

Iniciou a elaboração do Projecto de Regulamento do Arquivo Municipal; Iniciou a elaboração do futuro 

Plano de Classificação; Acompanhou todos os procedimentos necessários, com vista à aprovação da 

candidatura ao PARAM.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- DIVISÃO DE INFORMÁTICA – em cumprimento dos objectivos e estratégias definidas no início 

do ano, foi desenvolvido o Sistema de Informação Municipal: Actualização tecnológica; Web site Intranet; 

Aplicações de gestão; Actividades diversas----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Gestão da infra-estrutura tecnológica e apoio técnico; Administração dos servidores Unix e NT; 

Administração de Rede e Serviços de Comunicações; Gestão de recursos informáticos; Reparação de 

computadores e periféricos; Criação de políticas e documentos; Apoio técnico aos utilizadores da 

Autarquia; Apoio técnico às escolas de 1º ciclo.----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foram instalados equipamentos no Teatro Municipal, com a informatização da bilheteira, no 

Conservatório de Música, no Departamento Sócio Cultural, no Gabinete de Engenharia, no Parque de 

Campismo e Piscinas Municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Foi instalado o acesso à Internet via ADSL, em todos os serviços. Expandiu-se a rede informática 

da C.M.B. através de tecnologia Wirless para os seguintes locais: Estação Rodoviária; Teatro Municipal; 

Biblioteca; e Centro Cultural Municipal. Foi assegurada a actualização permanente dos conteúdos do 

Web Site. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O funcionamento da Internet foi melhorado com a criação de uma “framework” em cima da qual 

foram desenvolvidas as primeiras aplicações: utilizadores, recursos, notícias, etc.-------------------------------- 

-------- Dentro das actividade diversas, de realçar a instalação de equipamento (PC e Impressoras) em 9 

Jardins-de-infância.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Com base numa candidatura ao PRODEP foram instalados equipamentos e Software didáctico 

em 45 salas de aula de escolas do primeiro ciclo.--------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi desenvolvido um projecto informático para a Biblioteca Municipal, acrescento ainda, que o 

equipamento informático adquirido ao longo do ano atingiu 139 784,70€, dos quais 61 017,68 € foi com a 

aquisição de hardware, 26 551,12 € com consumíveis e 23 786,18 € com software.------------------------------ 
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-------- Foram atribuídos os seguintes subsídios e comparticipações, a IPSS, Associações 

Fundações e Comissões Fabriqueiras: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social de Bragança, 500,00 €; ----------------  

-------- À Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente de Bragança, apoio aos diversos cursos extra-escolares 

no ano lectivo 2004/2005… 2 500,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- À Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança, apoio para a aquisição de um kit 

destinado à adaptação de viatura de combate a incêndios urbanos …6 000,00 €; ------------------------------------------  

-------- À Associação Académica do IPB, apoio para a elaboração da agenda do estudante .. 1 500,00 €; ------------  

-------- À ACISB, apoio para a instalação da sonorização no período natalício …2 975,00 €; ----------------------------  

-------- À Fundação “Os Nossos Livros”, comparticipação mensal nas despesas de funcionamento do Conservatório 

de Música …3 000,00 € ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- À Fábrica da Igreja de S. Vicente, para obra “Recuperação da Sacristia e Restauro da Igreja de S. Vicente 

em Bragança”, num valor de 4 980,00 €. (após a aprovação de candidatura). -----------------------------------------------  

-------- À Fundação “Os Nossos Livros”, para apoio ao financiamento do Conservatório.15.000 € -----------------------  

-------- Aos Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Bragança, para apoio às actividades dos 

serviços.. .5.000 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Ao Clube Desportivo de Izeda, para apoio às obras da sede e actividades do clube...15.000 €; ----------------  

-------- À Fundação Rei D. Afonso Henriques, para pagamento das quotas de 2004/5…10.000 €; ----------------------  

-------- Para o 9º. Encontro de Professores de Matemática...700 €; -----------------------------------------------------------  

-------- Ao Lions Clube de Bragança, para apoio ao VI festival de Cantares dos Reis… 1 500 €; ------------------------  

-------- À F. A. C. T. Durienses para o IX Reencontro Venatório….2.000 €; -------------------------------------------------  

-------- Ao Clube de Monteiros do Norte para o Serão Transmontano do Encontro Venatório..1 500€; ------------------  

-------- Arquiconfraria de Nª. Srª. das Graças, para apoio à instalação do Aquecimento na Igreja de Nª. Srª. das 

Graças…10 000€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Fábrica da Igreja da Freguesia de Santa Maria Madalena de Rebordainhos, para arranjo da fonte e da 

envolvente do Pelourinho…3 500€; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Fábrica da Igreja de Nª. Srª. da Assunção de Carragosa, para pintura interior e exterior da Capela…700€; --  

-------- Paróquia de Carrazedo - Comunidade de Alimonde, para apoio às obras de substituição do soalho da 

Igreja…2 500 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Confraria do Divino Sr. De Cabeça Boa, para apoio às obras de reparação do telhado da Igreja…5 000 €; --   

-------- Paróquia de Santa Cecília de Carrazedo para apoio às obras de recuperação da Igreja…5 000€; -------------  

-------- Comissão Fabriqueira da Igreja de S. Pedro de Babe, para apoio às obras de restauro da Igreja de S. 

Pedro…2 500€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Certidão da Acta da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia  Municipal – 28 de Fevereiro de 2005                                         9 

-------- Fábrica da Igreja Paroquial de Frieira, para pavimentação e iluminação do adro da Igreja…5 000€; -----------  

-------- Comissão Fabriqueira de Castrelos, para obras de reparação do telhado da Igreja Matriz….10 000 €; --------   

-------- Fábrica da Igreja de S. Nicolau de Salsas, para as obras de recuperação e requalificação do património 

religioso…5 000 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Fábrica da Igreja de Nª. Srª. da Assunção de Paradinha de Outeiro, para pintura e restauro da Igreja de S. 

Sebastião…1 000€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Paróquia de S. João Batista da Sé, para apoio à instalação do aquecimento na Igreja da Sé …5 000 €; ------   

-------- Fábrica da Igreja Paroquial de Santo Ildefonso de Faílde, para apoio à substituição do soalho…5 000 €; ----   

-------- Comissão Fabriqueira da Igreja do Zoio, para apoio à pavimentação do Adro da Igreja…7 000 €; --------------  

-------- Paróquia de S. Tiago para a conclusão das obras da Capela de Nª. Srª. do Bom Caminho…5 000 €; ---------   

-------- Fábrica da Igreja de Macedo do Mato, para pavimentação do Adro da Igreja…7 500€; --------------------------  

-------- Fábrica da Igreja Paroquial do Portelo (França) para apoio à reparação do telhado…5 000€; -------------------  

-------- Fábrica da Igreja Paroquial de N.ª. Srª. da Assunção, para apoio à recuperação do telhado da Igreja…3 

750€;-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Centro Social e Paroquial de Santa Comba de Rossas, para apoio aos arranjos exteriores e equipamento 

do Mini-lar ….20 000€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Centro Social e Paroquial de S. Bento e S. Francisco, para apoio à construção da Creche…25 000 €; -------   

-------- Casa de Trabalho Dr. Oliveira Salazar (Patronato), para apoio à substituição de caixilharias das portas e 

janelas…10 000€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- ASCUDT, para apoio à aquisição de uma viatura…7 000 €; ----------------------------------------------------------  

-------- Junta de Freguesia de Parada, para apoio à construção do Parque de Merendas de Paredes…12 000€; ----   

-------- Junta de Freguesia de S. Pedro de Sarracenos para apoio à construção do Centro Comunitário…50 000 €; -  

 

Transferências para as Juntas de Freguesia – -------------------------------------------------------------------------- 

-------- J. F. de Alfaião, para apoio à reconstrução de uma habitação totalmente destruída num incêndio…4 500 €; -  

-------- J. F. de Carrazedo, para apoio às obras da envolvente da Igreja e da Rua do Largo do Jogo dos Paus em 

Alimonde e do muro do adro da Igreja…20 000 €; --------------------------------------------------------------------------------  

-------- J. F. de Coelhoso, para apoio à remodelação da rede de águas 3 000 €; -------------------------------------------  

-------- J F. de Coelhoso, para apoio à execução de um depósito de água nas Quintas de Montesinho…500 €; ------  

-------- J. F. de Faílde, para apoio às obras no Cemitério de Carocedo…6 000 €; ------------------------------------------  

-------- J. F. de Pinela, para apoio à construção do Polidesportivo e dos balneários….60 000 €; ------------------------  

-------- J. F. de Rebordãos, para apoio às despesas com o convívio dos Presidentes de Junta na Senhora da 

Serra…930 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- J. F de Salsas, para apoio às obras de substituição de janelas e portas na Escola de Salsas...6 000€; -------   
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-------- J. F. de Santa Maria, para apoio à implementação do Protocolo de Modernização Administrativa e aquisição 

de equipamento para a nova sede…15 000 €; ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- J. F. da Sé, para apoio à execução de livros para o dia Mundial da Árvore….2 500 €; ---------------------------  

-------- J. F. de Babe, para apoio à construção do monumento alusivo ao Tratado de Babe….20 000 €; ---------------  

-------- J. F. de Salsas, apoio para o restauro da Capela de Fernandes em Vale de Nogueira, Marmotes e escola na 

Freixeda…10 000 €; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- J. F. S. Julião de Palácios apoio à aquisição da mesa do Altar-mor da Igreja….2 500 €; -------------------------  

-------- J. F. de Coelhoso, para apoio às obras dos passeios da Rua de Santo António…8 000 € ; ----------------------  

-------- J. F. de Castrelos, apoio à construção do Centro de Convívio de Conlelas… 70 000 €.---------------------------  

 

-------- Outras deliberações no âmbito do apoio às Juntas de Freguesia: ------------------------------------- 

 

- Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Serapicos, para a pavimentação a cubos de granito de um 

arruamento no valor de 4 846,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Junta de Freguesia da Sé, aprovada e autorizada da circulação do Comboio Turístico, na Cidade de 

Bragança, nos Roteiro I e no Roteiro II, para além dos 7 Km.------------------------------------------------------------ 

- Construção do Pavilhão Polivalente de Parada – Adjudicação definitiva à firma Edimarco – Construção 

Civil e Obras Públicas, Lda., pelo valor de 289 485,19 € (duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco euros e dezanove cêntimos) que acresce o IVA à taxa legal em vigor; --------------------------- 

-  Construção do Jardim Alves da Veiga em Izeda – Adjudicação definitiva da empreitada à firma Santana 

& Companhia, S.A., pelo valor de 218 050,43 € a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------- 

- Apoio financeiro no valor de 10 000 € à Junta de Freguesia da Sé, para aquisição de materiais para a 

pavimentação dos passeios do Bairro Novo da Previdência.------------------------------------------------------------- 

Importa referir que o trabalho do departamento foi realizado com empenhamento, profissionalismo de um 

número crescente de pessoas motivadas e cada dia mais qualificadas. --------------------------------------------- 

 

No âmbito da Divisão de Obras, foram realizados os seguintes concursos e adjudicações:------------------ 

- Aprovada a aquisição de um terreno com a área do terreno de 50.000 m² para instalação da Zona 

Industrial em Mós de acordo com o previsto no Plano Director Municipal, aquisição feita à Junta de 

Freguesia pelo valor de 82 500,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Foi aprovado o programa de concurso, caderno de encargos e autorizada a abertura de concurso 

público internacional, para aquisição de uma Motoniveladora, custo estimado em 200 000,00 € + IVA. ----- 
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- Elementos de Arte em Espaços Públicos – Execução do Jogo de Água para o Motivo Escultórico da 

Rotunda da Avenida do Sabor: - adjudicação definitiva da empreitada à firma Ghesa – Ingeniería Y 

Tecnologia, S.A., pelo valor 60 300,00 € + IVA. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Elementos de Arte em Espaços Públicos – Execução do Arranjo Urbanístico para um Motivo Escultórico 

na Rotunda da Avenida do Sabor - Deliberada a adjudicação definitiva à empresa Abel Luís Nogueiro & 

Irmãos, Lda. pelo valor de 107 752,50 €, valor a que acresce o IVA. -------------------------------------------------- 

- Elementos de Arte em Espaços Públicos – Fundição da Escultura para a Rotunda da Av. do Sabor- 

Deliberado proceder à adjudicação definitiva do trabalho à Firma Fundição de Bronzes D’Arte Lage, Ldª. 

pela quantia de 59 262,00 € C/IVA incluído.---------------------------------------------------------------------------------- 

- Projecto da Circular Interior da Avenida Cidade de Zamora à Zona Industrial. – Projecto de 

Remodelação da Avenida Cidade de Zamora apresentado pela Firma A1V2: Deliberado aprovar a 

solução que prevê a inclusão de um separador central na Avenida.--------------------------------------------------- 

- Repavimentação das Ruas da Zona Industrial – aprovado o projecto, o programa de concurso e caderno 

de encargo e abertura de concurso público para a empreitada de – Repavimentação das Ruas da Zona 

Industrial num valor estimado em 229 400,00 € + IVA .-------------------------------------------------------------------- 

- Caminho Rural Intermunicipal entre S. Cibrão e o Santuário da Nossa Senhora da Serra - aprovado o 

projecto, o programa de concurso e caderno de encargo e abertura de concurso público para a 

empreitada num valor estimado em 232 000,00 € + IVA . ----------------------------------------------------------------- 

- Pavimentações Diversas – Reposição e Execução de Calçada em Paradinha de Outeiro, Reposição de 

Calçada na Avenida João da Cruz e Reposição de Calçada no Jardim António José de Almeida 

deliberado adjudicar a empreitada à firma Teresa Rodrigues Unipessoal, Lda., pelo valor 76 570,50 € + 

IVA.--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Concurso para a aquisição de um camião para renovação da frota - foi aprovado o programa de 

concurso, caderno de encargos e autorizada a abertura de concurso público para aquisição de um 

camião, com  custo estimado em 110 000,00 € + IVA.---------------------------------------------------------------------- 

- Concurso para a”Estrada de ligação de Fontes à Fronteira” - foi aprovado o programa de concurso, 

caderno de encargos e autorizada a abertura de concurso público para a empreitada, estimando-se em 

362 500,00 € + IVA o valor dos trabalhos a executar.---------------------------------------------------------------------- 

- Concurso de “Arranjo do espaço envolvente do NERBA” - foi aprovado o programa de concurso, 

caderno de encargos e autorizada a abertura de concurso público para a empreitada, estimando-se 

em190 200,00 € + IVA o valor dos trabalhos a executar.------------------------------------------------------------------ 
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- Concurso para a construção do Museu da Máscara - foi aprovado o programa de concurso, caderno de 

encargos e autorizada a abertura de concurso público para a empreitada, estimando-se em 260 000,00 € 

+ IVA o valor dos trabalhos a executar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Importa ainda fazer uma referência a título de síntese dos principais indicadores de 

actividade das Divisões de Obras e Equipamento durante o ano de 2004.------------------------------------- 

 

-------- DIVISÃO DE OBRAS: foram postas a concurso obras no valor de 16 986 204,52 €, 

correspondentes a vinte e seis concursos; adjudicadas obras no valor total de 10 394 047,57 €, 

correspondentes a trinta concursos. O valor da facturação foi de 7 473 023,99 €, realizada em trinta e seis 

obras em execução. Realizados outros concursos diversos no valor de 571 554,88 €, correspondentes a 

dezanove processos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao nível técnico administrativo e de fiscalização, foram realizadas as diversas tarefas de 

acompanhamento das obras, desde a preparação dos concursos até ao encerramento das obras, foram 

cobradas 283 guias de receita referentes ao fornecimento de programas de concurso e cadernos de 

encargos das diversas obras postas a concurso, do que resultou uma receita no valor de 43 985 €. O 

número muito elevado de processos tratados resultado de a generalidade do investimento ter sido 

direccionado para a área rural, exigiu da Divisão um esforço excepcional de trabalho --------------------------- 

 

-------- DIVISÃO DE EQUIPAMENTO: Armazém – No sector de armazém procedeu-se à recepção de 

materiais adquiridos pelo município, verificando, em conformidade, as ordens de compra e guias de 

remessa; mantendo-se actualizado o stock pelo registo das entradas e saídas e arquivando a 

documentação correspondente. Os Sectores que mais recursos consumiram foram: Sector Parque de 

Equipamentos aproximadamente 22.5% do total, Sector de Obras e administração directa 16,5%, seguido 

do Sector de Saneamento Básico e Recursos Endógenos com 12.9%.----------------------------------------------- 

-------- Parque de Equipamento - As principais despesas do ano devem-se aos trabalhos efectuados 

com: Estrada de França/Aveleda (Rompimento) 148 977,54 €; Parque de Campism o 26 926,96€; 

Caminho Salsas/Fermentãos 23 517,92 €; Caminho Meixedo/Carragosa 21 671,17€; Estrada 

Zoio/Refoios 14 909,07 €; Caminho Salsas/Moredo 8 930,72 €; Estabelecimento Prisional Bragança 

(Protocolo de transporte de reclusos para os trabalhos de limpeza da floresta) 5 759.78 €. Os recursos 

mais consumidos foram o gasóleo (216 059,72 €) seguido das reparações  (123 595,84 €). ------------------ 
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-------- Foram gastos em trabalhos realizados nas aldeias no apoio às Juntas de Freguesia (380 377,45 

€). Um esforço claro de melhoria de procedimentos de funcionamento e controlo e de ajustamento de 

equipamentos, bem como a renovação do grupo de operadores de máquinas, está a ser promovido, no 

sentido de garantir ainda melhor serviço de apoio ás Juntas de Freguesia e aos serviços de 

administração directa em geral. Devo destacar o bom funcionamento dos serviços. ----------------------------- 

-------- A equipa de conservação de vias urbanas que executa trabalhos diversos de pedreiro, trolha 

cabouqueiro e de calceteiro, realizou sessenta e cinco intervenções, trabalho necessário para garantir 

segurança e boa imagem urbana, executou bem, tendo sido melhoradas as condições de funcionamento 

da equipa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A equipa de conservação de edifícios, dirigida essencialmente para o trabalho de manutenção de 

edifícios predominantemente os escolares realizou vinte e sete intervenções, tendo executado bem, 

garantindo crescentes condições de conforto nas escolas do 1.º ciclo.     ------------------------------------------- 

-------- No âmbito da DIVISÃO DE URBANISMO, salientam-se terem sido registados 353 novos 

processos de construção, apresentados 311 aditamentos e emitidas 351 licenças de utilização, num total 

de 1015 movimentos, o que representa um acréscimo na ordem dos 6% comparativamente ao ano de 

2003. De igual forma constata-se que foram emitidas 513 licenças de obras, elaboradas 151 vistorias, 

licenciadas 46 unidades de ocupação tipo T/1, 64 unidades de ocupação tipo T/2, 271 unidades de 

ocupação tipo T/3, 157 unidades de ocupação tipo T/4, 64 unidades de ocupação tipo T/5,6 e 398 

unidades de ocupação tipo garagens. Salienta-se o facto de em 2004 se terem construído mais de dois 

novos fogos de habitação por dia, o que acontece desde o ano de 2001.-------------------------------------------- 

-------- Foram registados 6288 requerimentos, tendo sido emitidas 4620 guias de receita no valor total de  

1 030 807,15 €. Foram licenciadas 15 unidades de ocupação tipo estabelecimentos de restauração e 

bebidas, 13 unidades de ocupação para actividades liberais, 54 unidades comerciais e 4 novas unidades 

tipo unidades hoteleiras, na qual se incluem as que se referem ao turismo rural e ao turismo de natureza. 

Quanto às novas atribuições e por se tratar de matéria recente no âmbito das Autarquias Locais, convém 

mencionar a emissão de 129 licenças de festas/provas desportivas; 124 licenças especiais de ruído; 25 

registos de máquinas de diversão e 94 licenças de exploração de máquinas de diversão.---------------------- 

-------- De salientar, ainda que sem omitir algumas dificuldades, a crescente qualidade do trabalho 

realizado e a boa resposta face ao crescimento do serviço. Sempre com a ideia posta nos munícipes, 

porque por detrás dos serviços existem cidadãos, iremos de imediato melhorar as condições físicas de 

atendimento, tendo sido também realizados novos investimentos no Sistema de Informação Geográfica, 

que irão dar bons resultados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Outros trabalhos realizados no âmbito do Departamento: foram aprovados os seguintes 

estudos, desenvolvidos pelo Gabinete de Planeamento - Estudo Urbanístico para a Zona Poente (Campo 

Redondo/Coxa), Zona Norte (Vale D’Álvaro/Adega Cooperativa/Sapato/Estação) e Zona Leste 

(Estacada/S. Sebastião/Sabor/Trajinha).--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal de Bragança, atenta à expansão urbana sustentada na planificação do 

espaço, apresenta uma atitude pró activa, dando orientações claras sobre o desenho urbano a seguir e 

as regras a observar, de modo a garantir um desenvolvimento urbano coerente, estruturado em vias de 

comunicação e espaços verdes. Deliberado aprovar este estudo urbanístico.-------------------------------------- 

-------- Foi aprovada uma candidatura ao Programa de valorização de recuperação de áreas Urbanas 

Degradadas – PRAUD -Obras 2005, para realização de”Arranjos Urbanísticos na Zona Histórica de 

Bragança”, abrangendo três zonas: Largo do Governo Civil (Largo na Rua Engº. José Beça), Largo do 

Pontão e Largo dos Fornos, e à construção de Instalações Sanitárias no Percurso Marginal junto ao 

Moinho R3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Também foram aprovadas as candidaturas ao Programa de Áreas de Uso Público-Medida 3 do 

Despacho Normativo nº.45-A/2000, para a realização de “Trabalhos no Corredor Verde do Rio Fervença-

2º. Fase” e “Construção do Centro de Ciência Viva - Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental 

de Bragança e Acessos”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- No âmbito da Divisão de Saneamento Básico, destaca-se: abertura de concurso público 

referente à Contratação de Serviços de Controlo de Qualidade da Água destinada ao Consumo Humano 

e para as Piscinas Públicas Municipais de Bragança cuja adjudicação para a prestação dos serviços em 

título, foi feita à firma LPQ – Laboratório Pró-Qualidade, S.A, pelo valor com IVA de € 212 250,82, para 

um período de três anos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Foi actualizado o tarifário para Fornecimento de Água e Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, 

tendo por base a evolução do índice de preços no consumidor. Os trabalhos de manutenção de redes 

domiciliárias de água para consumo, de águas residuais e pluviais são assegurados com regularidade, 

sempre c om a perspectiva de garantir melhor qualidade no serviço e rigor na utilização dos meios.--------- 

 

-------- No sector de águas, os principais trabalhos realizados pela DSB no ano de 2004 foram os 

seguintes: gestão dos processos relativos aos consumidores, gestão e manutenção de redes, construção 

de 10 Km de redes novas por administração directa.----------------------------------------------------------------------- 
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-------- Destacam-se outros trabalhos relevantes na área urbana: ligação do furo dos Formarigos, das 

Cantarias e do Bairro Artur Mirandela á rede de rega de espaços verdes; colocação de contadores nos 

principais jardins; execução de furo para rega, incluindo colocação de depósito, ligação 

furo/depósito/jardim (Quinta da Braguinha); prolongamento da rede de abastecimento de água na estrada 

de Vinhais, numa extensão aproximada de 1500ml; ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Destacam-se na área rural: Coelhoso – melhoramento da captação e alteração do sistema da 

adutora; Quintas do Reconco – Em execução a rede de abastecimento de água com ligação á adutora 

que vem de montezinho e execução do depósito; Ligação do Bairro do Couto á rede urbana de 

distribuição; Execução de uma rede nova em S. Pedro de Sarracenos, para ligar a zona alta do 

loteamento; Ligação do depósito à rede nova de Quintela de Lampaças, ligações na aldeia; Execução de 

uma conduta nova, desde o depósito de Quintela de Lampaças até à aldeia de Veigas, numa extensão 

aproximada de 2000ml; Melhoramento da captação na aldeia de Labiados e Lagomar; Substituição da 

conduta desde a captação até ao depósito na aldeia de Nogueira, numa extensão aproximada de 300ml; 

Ligação da aldeia de Samil á rede urbana de distribuição; Vila Franca  – execução de um furo; Terroso – 

execução de um furo e ligação ao depósito; Zeive – ligação do furo ao depósito; Alfaião – ligação do furo 

á rede de distribuição;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Foram realização dos seguintes concursos: Elaboração do Projecto de Execução do Saneamento 

Básico para as localidades de Lagomar, Vila Nova, Oleiros, Portela, Sanceriz, Mosca, Couto, Veigas de 

Quintela, Fermentãos, Lanção e Viduedo; Concurso Público: Contratação de serviços de controlo de 

qualidade da água destinada a consumo humano e para piscinas públicas Municipais do Município de 

Bragança; Execução da rede de abastecimento de águas na estrada do turismo; Estudo da rede de água 

da cidade – Plano estratégico;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O consumo global de água foi de 2.883.054 m³, com origens nos sistemas de ETA do Alto da 

Junqueira, Sabariz, Cova de Lua, Sabor e Baceiro, tendo sido a evolução dos consumos 

relativamente aos anos de 2001 de 1.327.682, de 2002 de 1.313.127, de 2003 de 2.783.043, para um 

aumento efectivo de consumidores nos referidos anos de 621 em 2001, 595 em 2002, 499 em 2003 e 566 

no ano de 2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- A relação entre o fornecimento de água à rede e a facturação tem tido nos últimos quatro anos a 

seguinte evolução: -no ano de 2001 foi de 57,8%; em 2002 foi de 59,55, em 2003 de 62,1 % e no ano de 
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2004 de 66,7. Tendo em conta o actual período de seca, temos vindo a implementar as seguintes 

medidas: várias intervenções de renovação da rede pública de abastecimento, nomeadamente as que 

decorreram no âmbito das obras do PROCOM, URBCOM e POLIS, onde foram instaladas cerca de 7.000 

ml de condutas novas. Foram instalados vários contadores em locais de consumo público, no sentido de 

melhorar o controlo dos gastos de água, nomeadamente a utilizada para a rega dos espaços verdes. 

Prevê-se em 2005 executar outros três furos para servir os seguintes espaços: Jardim Bartolomeu de 

Gusmão, jardim da Brasileira e Eixo Atlântico.------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Durante o ano de 2003 e sobretudo durante o ano de 2004, foi implementado um programa 

alargado de substituição de contadores antigos. Atendendo ao futuro foram implementadas novas 

condições técnicas que obrigam a uma construção de redes de maior e melhor qualidade, quer ao nível 

de execução, quer ao nível da aplicação e controlo de materiais. Finalmente foram ao nível das leituras 

de água, introduzidos novos equipamentos e métodos de leituras. Tais equipamentos (portáteis de 

leitura), optimizarão os recursos existentes, possibilitando que diariamente os dados relativos às leituras 

diárias possam ser carregados e descarregados directamente na aplicação de águas, já existente.--------- 

-------- Para além disso estes equipamentos permitem uma validação na introdução de leituras, com uma 

margem de erro pré-definida, bem como o registo das anomalias encontradas pelos leitores na sua rotina 

normal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- É efectuado um controlo diário dos principais parâmetros relativos à adição de água, 

nomeadamente: tempos de fornecimento, caudais fornecidos e volume de água armazenada na albufeira. 

São também avaliados diariamente os dados relativos à distribuição de água, bem como a água 

proveniente dos sistemas alternativos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A evolução do sistema de tratamento de esgotos do concelho de Bragança (redes e tratamento) 

passou de pouco mais de 10% em 1999 para um valor actual que rondará os 95%, na rede urbana e os 

84% na rede rural do concelho (em termos populacionais), estando para tal a decorrer presentemente 

trabalhos em 28 sistemas na área rural do concelho. Existe pois uma clara aposta na renovação e 

ampliação das redes, e uma preocupação crescente do controlo das perdas de água, destacando-se 

também a preocupação em garantir melhorias significativas nas áreas do planeamento, com a 

concretização de estudos estratégicos, bem como nas áreas de prestação de serviços e atendimento ao 

público. Tais objectivos considera-se terem sido atingidos tal como revela um recente inquérito efectuado 

aos munícipes e que apresentaram resultados amplamente satisfatórios. ------------------------------------------- 
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-------- Sector de Saneamento – na área urbana, realizaram-se trabalhos de manutenção e desobstrução 

da rede de colectores; ampliação das redes e de cadastro. ------------------------------------------------------------- 

Na área rural, executaram-se trabalhos de saneamento básico e abastecimento de água à aldeia de 

Paradinha de Outeiro, saneamento básico e abastecimento de água ao Bairro do Seixo e ligação à ETAR 

de Samil; execução do Saneamento Básico e Abastecimento de Água na estrada do Campo 

Redondo/Castro de Avelãs. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- No âmbito do Departamento Social e Cultural – a partir do mês de Setembro de 2004, os 

Serviços de apoio administrativo ao Departamento foram transferidos para o novo Centro Cultural. -------- 

-------- No âmbito das actividades de 2004 compete salientar, nas seguintes áreas de actividade: Acção 

Social, Biblioteca Municipal, Cultura, Desporto, Ensino, Teatro e Turismo, os seguintes dados 

fundamentais da actividade:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Acção Social que actua em  áreas tão diversas como a dos transportes escolares, apoios aos 

estabelecimentos de ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, auxílios económicos para 

compra de livros e material escolar, fornecimento de almoços e suplementos alimentares, isenção e 

redução de mensalidades nos jardins-de-infância pertencentes à autarquia, habitação social 

(necessidades, recuperação, obras, higienização) e ainda o desenvolvimento de projectos como: 

“Implantação da Rede Social no Concelho de Bragança”, “Projecto de Erradicação de Barracas – famílias 

de cultura cigana” e “Plano de Intervenção para Recuperação Exterior de Imóveis na Cidadela”. Referir o 

papel crescente das actividades desenvolvidas na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – 

Bragança. Por outro lado, no âmbito do Estudo “SOS Racismo”, os serviços de Acção Social 

desenvolveram um esforço de investigação sobre a temática dos imigrantes e minorias étnicas. No ano 

de 2004 terá sido igualmente importante a atenção oferecida às questões inerentes ao fenómeno social 

do envelhecimento da população do concelho de Bragança. A acção social participou com as entidades 

competentes para as actividades relacionadas com o Rendimento Social de Inserção, para a sinalização 

de situações de carência e desfavorecimento social, acompanhamento e decisão sobre os processos RSI 

dos cidadãos do concelho de Bragança.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- EM 2004 a actividade dos serviços de Acção Social pautou-se por uma melhoria nos processos de 

planeamento e execução, tendo tratado de 841 processos, elaboradas 160 informações e efectuadas 95 

visitas domiciliárias, apoiadas obras de melhoria em oito habitações de famílias carenciadas. ---------------- 

-------- Foram organizados os processos de transporte escolar, tratados os processos de isenção e 

redução do preço do passe escolar, sendo beneficiados 119 alunos correspondendo a um custo para a 
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Câmara de 28 487,46 €; apreciados e organizados processos para atribuiç ão de apoios para refeições e 

suplementos alimentares a 450 alunos, com um custo total para a Câmara de 103 275,68 €; apoiadas 269 

crianças de 6 Jardins-de-Infância, com custos de 16 057,35 €, tendo ainda sido atribuídos apoios nos 

Jardins-de-infância a 269 alunos, em16 salas com despesas no valor de 33 054,30 €; atribuídos apoios 

económicos para compra de livros e material escolar a 409 alunos no valor de 18 458 €; apoios em 

aquecimento, higiene e limpeza e consumíveis no valor de  54 025,65 €.-------------------------------------------- 

 

-------- Biblioteca Municipal: Com a mudança de instalações no 2º semestre do ano, criaram-se 

melhores condições de funcionamento e de apoio aos utilizadores. --------------------------------------------------- 

-------- A Biblioteca Municipal desenvolveu actividades de: Atendimento à comunidade local, Orientação 

para pesquisa na Internet, Selecção de nova documentação; Processamento técnico de livros e 

actividades diversas com as escolas e outras instituições. Nº de utilizadores – 1 958; Nº de obras (livros, 

monografias, periódicos, multimédia) consultadas – 26 532; Nº de utilizadores da Internet – 705.------------ 

-------- Cultura: Quer por iniciativa da Câmara Municipal, quer por iniciativa de outros promotores, neste 

período Bragança foi palco de diversos eventos culturais, devidamente publicitados através da Agenda 

Cultural que mensalmente foi editada pelo Departamento, e dos quais se destacam: -Solstício de Verão; 

Concertos e Festivais de Música nacionais e internacionais; Encontro de Coros; Festival Internacional de 

Folclore; Feira do Livro; Dia da Criança; Festas da Cidade; no teatro municipal ocorreram 90 espectáculos 

desde teatro; música clássica; música tradicional; concertos; música jazz; bandas filarmónicas; dança 

contemporânea; galas de escolas; orquestras, para uma lotação total de 30 619 lugares e 21 002 

ocupados, correspondente a uma ocupação de 68,6 % para uma receita directa de 17 % do custo directo 

dos espectáculos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Exposições de Artistas Plásticos, foram efectuadas nas novas instalações do Centro Cultural, 9 

exposições nos meses de Agosto a Dezembro, visitadas por 5892 visitantes.-------------------------------------- 

-------- Desporto: foram, desenvolvidas muitas actividades com as escolas e associações com um melhor 

planeamento de utilização das infra estruturas e dos recursos humanos, salientando ter sido o ano em 

que se iniciou o pagamento de utilização de infra estruturas, tendo sido utilizadas por mais de uma 

centena de milhar de utilizadores, salientando os principais equipamentos: Pavilhão Municipal – 22 499; 

Pavilhão da Bancada, Pista e Estádio – 30 837; Piscinas – 60 391.--------------------------------------------------- 

-------- Ensino: Para além das diversas tarefas inerentes à competência da Câmara Municipal de 

Bragança nesta área, destaca-se a escola Fixa de Trânsito, tendo no ano lectivo de 2003/2004, 

frequentado a escola 1 350 alunos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



Certidão da Acta da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia  Municipal – 28 de Fevereiro de 2005                                         19 

-------- Turismo: No ano de 2004, para além do Posto de turismo situado na Avenida do Sabor, esteve 

em funcionamento no período de Verão um segundo Posto de Turismo na cidadela. ---------------------------- 

-------- O Parque de Campismo do Sabor, retomou funções depois de requalificado e ampliado, 

funcionando de Junho a Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No Posto de Turismo foram atendidos 28 068 turistas, provenientes de 43 nacionalidades, sendo  

Provenientes de Portugal 34%; Espanha 32%; França 12,4%; Inglaterra 4,6%; Holanda 4,1%; Bélgica e 

Alemanha com 2,4% cada. Nos anos de 2000 a 2003 verificou-se uma subida percentual de 40,32%.------ 

-------- O número de utilizadores do Parque de Campismo foi de 4718 provenientes de 30 nacionalidades, 

sendo 40% da procura de origem Francesa. O parque teve ainda 752 visitantes; --------------------------------- 

-------- Em geral, os Serviços do Departamento tiveram importantes evoluções, e responderam bem aos 

desafios que tinham sido traçados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- DIVISÃO DE DEFESA DO AMBIENTE: durante o ano de 2004 foram concretizados objectivos 

importantes de requalificação de espaços verdes salientando-se como principais acções:- realização de 

uma avaliação do Estado de Saúde Fitossanitário das Árvores na Cidade de Bragança, com a intenção 

de avaliar o risco de eventuais danos associados a algumas árvores bem como das medidas a adoptar. 

Preparado concurso para a manutenção de uma importante fracção dos espaços verdes da cidade; 

construção dos seguintes novos espaços verdes:- Rotunda e Separador da Av. do Sabor – 3900 m2; 

Canteiros do Teatro – 918 m 2; Parque de Campismo-5597 m2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Manutenção de áreas verdes 270 ha, apresentando como principais indicadores: Consumo de 

Relva 7597 Kg; Consumo de Adubo 4250 Kg; plantação de flores de época…57.592 un. das quais 21.000 

produzidas pelos serviços; plantação de árvore 859 un.; Plantação de arbustos… 11.341 un.; Abate de 

Árvores (Choupos..220 un.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No âmbito da manutenção urbana, foram colocados 612 sinais; 282 postes; reposição de bolas no 

Núcleo Central da Cidade (37 un.); reposição de pilaretes na cidade 102; Colocação de 180 elementos 

redutores de velocidade; Execução de reentrâncias para resguardo de contentores 93; gastos 55371 litros 

de tinta rodoviária.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Actividade Sanitária Veterinária-------------------------------------------------------------------------------------- 

-Vacinação Anti-Rábica (1200 Canídeos); Desparasitações sistémicas e orais (950 canídeos e felinos); 

Leituras e implantes electrónicos (550 Canídeos); Inspecções no âmbito da higiene e segurança alimentar 

(162 vistorias); Inspecções ao Matadouro Terra Fria Carnes (22 dias)------------------------------------------------ 
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-------- Inspecção de Unidades Móveis para Venda Ambulante: Aprovadas (71 un); Reprovadas (27 un.); 

Inspecções no âmbito do bem -estar animal Aprovadas (19 un.); Reprovadas (42 un.) --------------------------- 

-------- Canil Municipal: recolha e captura de canídeos (167 canídeos): Abatidos (141); Rec lamados (15); 

Cedidos (11)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Gestão Cemiterial - Inumações:- Cemitério do Toural (82);- Cemitério Stº Condestável (33);- 

desde a bênção (Set. 2001), no cemitério Stº Condestável, ocorreram 90 inumações.--------------------------- 

-------- Gestão de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos – as quantidades de resíduos 

sólidos urbanos recolhidos em Toneladas, nos anos de 2003foi de 14 774,40 Ton. e em 2004 foi de 

15.380,80 Ton., a que corresponde uma capitação média anual de 434 Kg.---------------------------------------- 

-------- O pessoal afecto à Divisão em termos globais diminuiu, sem que as actividades tivessem 

diminuído ou perdido em qualidade, fruto de um esforço crescente de organização e de trabalho com 

melhores meios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- DIVISÃO DE RECURSOS ENDÓGENOS – salientam-se como principais actividades, o projecto 

de Regulamento do Cartão de Munícipe do Concelho de Bragança: O cartão de munícipe vai de encontro 

às necessidades generalistas dos serviços prestados aos utentes pela Câmara Municipal de Bragança e 

na perspectiva de minimizar as dificuldades socio-económicas da população do concelho, contribuindo 

para o bem -estar e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos----------------------------------------------------- 

-------- No âmbito da gestão e manutenção das instalações eléctricas foram realizados trabalhos nas 

seguintes áreas: Sistemas semafóricos da Cidade de Bragança; Centrais hidroeléctricas: a produção de 

energia, foi eléctrica foi de 499 027,02€ (S/IVA) o que corresponde a uma diminuiç ão da produção em 

relação ao ano de 2003 de (-33,67 %). As centrais hidroeléctricas do Prado-Novo e Gimonde não 

produziram durante alguns meses por falta de água.----------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Ampliação de rede de iluminação pública no Concelho de Bragança: - foram colocados no período 

considerado 343 pontos de luz, 85 postes num investimento para a Autarquia de 40 779,39 € + IVA 

Sendo que no ano de 2003, foram colocados 205 pontos de luz, 70 postes num investimento total de 16 

141,03€, tendo sido realizados trabalhos diversos de melhoria de instalações em edifícios; montagem de 

electrobombas; manutenção das fontes luminosas da cidade; apoio a eventos e apoio a fiscalização de 

obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Podemos ainda referir: estudo de sistemas de aquecimento nas escolas primárias da Cidade de 

Bragança; Projecto do Posto de transformação da Casa da Cultura; Concurso para instalação de 

semáforos na Av. das Forças Armadas e Av. Humberto Delgado; Concurso para instalação de posto de 

transformação na casa da cultura; Concurso para instalação de sistemas de audiovisuais na sala de 

actas; Revisão do projecto de iluminação pública dos nós da IP4; Plano de Segurança do Aeródromo 

Municipal; Candidatura em vista a apoio Financeiro para aquisição de 3 autocarros eléctricos; Estudo de 

sistemas eléctricos das escolas primárias do Concelho de Bragança; Concurso para instalação de novo 

portão no hangar do aeródromo municipal;------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Consumos de energia eléctrica no período considerado: bombas de água 113 268,78 euros; 

escolas 53 562,25 euros; edifícios 95 556,72 euros e iluminação pública 683 404,97 euros; Gastos com 

gás natural para aquecimento ambiente - os gastos com aquecimento a gás natural em edifícios 

municipais, tendo sido pago ao distribuidor um total de 86.110,18€ para um total de 6 edifícios aquecidos. 

Verifica-se que mais de 50 % das despesas são imputadas as piscinas e pavilhão municipal num total de 

52.704,54 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Aeródromo - verificaram-se, no período de 2004, 4674 movimentos de aeronaves e 6399 

embarque ou desembarque de passageiros. O que corresponde, em relação ao ano de 2003, a um 

aumento de 3,6 % nos movimentos das aeronaves e a aumento de 11,7 % no número de embarque e 

desembarque de passageiros. No que respeita à carreira regular, verificou-se um aumento de 21,38% no 

número de embarque e desembarques de passageiros. ------------------------------------------------------------------ 

-------- STUB - verifica-se um aumento significativo dos custos, sendo o aumento as amortizações 

associadas a compra dos novos autocarros o factor mais relevante. Com o mesmo valor das 

amortizações do ano de 2002, os custos 2003 teriam uma diminuição na ordem dos 5 %.---------------------- 

-------- Verifica-se um aumento de cerca de 6,15% nos quilómetros percorridos derivado aos serviços 

efectuados em substituição das linhas regulares da Rodonorte. Verifica-se um forte aumento (cerca de 

45%) nos quilómetros percorridos nos serviços ocasionais derivado do apoio a instituições. Verifica-se 

que o valor das receitas sofreu um aumento de cerca de 26,96%. ----------------------------------------------------- 

 

-------- Acordos, Protocolos de colaboração, contratos programa e outros: ---------------------------------- 

-------- Protocolo de Colaboração de Cedência de Espaço na Casa do Lavrador à Associação Norte 

Agrícola a partilhar em condições idênticas com a APPITAD – Associação de Produtores em Protecção 

Integrada de Trás-os-Montes e Alto Douro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Protocolo de Apoio Financeiro para Aquisição e Instalação de VOR/DME e Estação Meteorológica 

no Aeródromo Municipal - Constitui objecto do presente protocolo o apoio financeiro a conceder à 

Câmara Municipal de Bragança, pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 

através do INAC, com vista à aquisição e instalação, no Aeródromo Municipal de Bragança, de um 

VOR/DME e de uma estação Meteorológica. A Câmara Municipal de Bragança obriga-se a proceder à 

instalação dos equipamentos VOR/DME e da Estação Meteorológica, nos termos a legislação aplicável, 

bem como a realizar todas as obras necessárias para o efeito. O Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações, através do INAC, compromete-se a conceder apoio financeiro, até ao 

montante de 800.000 euros (oitocentos mil euros), à Câmara Municipal de Bragança.--------------------------- 

 

-------- Contrato-Programa “Execução de Arranjos Exteriores na Zona Envolvente da Sé Catedral de 

Bragança”: Directora-Geral das Autarquias Locais e o Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte, da parte da Administração Central e o Município de Bragança, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, foi celebrado um contrato-programa de cooperação 

técnica e financeira. Constitui objecto do presente contrato-programa a “Execução de Arranjos Exteriores 

na Zona Envolvente da Sé Catedral de Bragança”, cujo investimento elegível ascende a 2 282 418€. A 

participação financeira do Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento 

Regional, dotação da Direcção-Geral das Autarquias Locais, contempla os encargos da Câmara 

Municipal de Bragança com a execução do empreendimento previsto no presente contrato, até ao 

montante global de 1 141 209€.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- Protocolo entre a Câmara Municipal de Bragança, Direcção Regional de Agricultura (DRATM), O 

Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), O Instituto 

Nacional e Garantia Agrícola (INGA), para Instalação de uma Sala de Parcelário na Casa do Lavrador: A 

Câmara Municipal de Bragança cede a título gracioso, um espaço sito na Casa do Lavrador em 

Bragança, de forma a acomodar uma sala do Sistema de Parcelar Agrícola (SIP), de modo a permitir que 

os agricultores do Concelho de Bragança, possam aí efectuar as alterações/actualizações das suas 

parcelas agrícolas. A DRATM prestará também o apoio a esta sala, nomeadamente:---------------------------- 

-------- Recursos humanos com as competências necessárias e apoio informático. O IFADAP/INGA, 

assegurará a supervisão corrente do funcionamento desta Sala, definição de horário de funcionamento, 

bem como o fornecimento dos consumíveis necessários ao seu funcionamento, será ainda responsável 

pela definição das regras e procedimentos técnicos inerentes ao SIP, e demais sistemas de informação 
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geográfica, de modo a garantir a adequada coordenação das operações de manutenção e actualização 

dos mesmos, promovendo também, todas as acções de formação que sejam julgadas necessárias.-------- 

 

-------- Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Bragança e o Grupo Desportivo de 

Bragança: A CMB reconhece interesse municipal na cedência das instalações localizadas no Bloco a, 

Entrada 2, Cave, Dtº/Esqº. do edifício sito no Conjunto Habitacional da Coxa, para instalação da Sede 

Social do GDB. Este, por sua vez, obriga-se ao pagamento das despesas de manutenção. O prazo de 

cedência é de 5 anos, podendo ser renovado por iguais períodos. ---------------------------------------------------- 

 

-------- Homenagem ao Cabo Artilheiro da Marinha Aníbal Jardino: no dia 18 de Dezembro, a Câmara 

Municipal levou a efeito uma homenagem  ao Cabo Artilheiro da Marinha Aníbal Jardino que nasceu no 

dia 25 de Novembro de 1935, na freguesia de Carção. Faleceu no dia 18 de Dezembro de 1961, durante 

o combate da Lancha “VEGA” com a aviação Indiana. Foi promovido a título póstumo ao posto de Cabo e 

condecorado com a Medalha de Cobre de Valor Militar com Palma. As cerimónias decorreram com a 

maior dignidade. Inaugurado no Parque Eixo Atlântico, um elemento escultórico da autoria do escultor 

António Nobre.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- Comemorações do 1º. Centenário da Cidade Pavillons – Sous -Bois Geminada com Bragança: - 

Nos dias 6 e 7 de Janeiro, o Presidente e o Vereador Vice-Presidente, estiveram presentes em França a 

convite da Cidade de Pavillons – Sous -Bois, para participar e assistir às cerimónias de abertura da 

comemoração do 1º. Centenário daquela Cidade.-------------------------------------------------------------------------- 

-------- Espectáculo de Solidariedade com as Vítimas da Ásia: - realizou-se um espectáculo no Teatro 

Municipal, promovido pela Câmara Municipal, Comissão de Pais do Agrupamento das Escolas Paulo 

Quintela e Comunicação Soc ial, com a colaboração de artistas do Concelho, cuja receita reverteu a favor 

das vítimas da Ásia (Tsunami).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Contratação de Segurança e Vigilância: procedeu-se à assinatura do contrato de prestação de 

serviços de segurança e vigilância, nas instalações nos Paços do Município, Parque de Materiais, 

Mercado Municipal, Teatro Municipal, Estação Rodoviária e Centro Cultural Municipal, com a empresa 

GIRPE – SEGURANÇA PRIVADA, LDA., cujo encargo total anual com IVA, importa em 161 388,99€. ----- 

  

-----------Bragança, 25 de Fevereiro de 2005 ............................................................................................................  
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-----------O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL..............................................................................................  

-----------a) António Jorge Nunes, Engº......................................................................................................................  

 

-------- TOMADO CONHECIMENTO-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- PONTO 4.2 – DISCUSSÃO E TOMADA DE CONHECIMENTO DA SEGUINTE PROPOSTA DA 

CÂMARA Municipal DE BRAGANÇA: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- PONTO 4.2.1 – APRESENTAÇÃO DOS PROJECTOS DE CINTURA INTERIOR E DO 

PROJECTO DE REMODELAÇÃO DA AVENIDA CIDADE DE ZAMORA. ------------------------------------------  

-------- Os projectos foram apresentados pela senhora Engenheira Maria José Vicente, da  Empresa 

A1V2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- PONTO 4.3 – DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE AS SEGUINTES PROPOSTAS DA 

CÃMARA DE BRAGANÇA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- PONTO 4.3.1 – PROJECTO DE REGULAMENTO DO CARTÃO DE MUNICÍPE DO CONCELHO 

DE BRAGANÇA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara e previamente distribuída pelos membros. --- 
 

-------------------------------------------------------------C E R T I D Ã O----------------------------------------------------------- 
 
----------- MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Directora do 

Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira da Câmara Municipal de Bragança:.................  

-----------Certifica que na Acta da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte e 

quatro de Janeiro do ano de dois mil e cinco, devidamente aprovada, com a presença dos Srs. 

Presidente, Eng.º António Jorge Nunes, e Vereadores, Eng.º. Rui Afonso Cepeda Caseiro, Dr.ª Isabel 

Maria Lopes, Arqº. Armando Nuno Gomes Cristóvão, Dr.ª Sandra Maria Afonso da Silva e Dr. José 

Leonel Branco Afonso, se encontra uma deliberação, do seguinte teor: .............................................................   

-----------“PROJECTO DE REGULAMENTO DO CARTÃO DE MUNÍCIPE DO CONCELHO DE 

BRAGANÇA....................................................................................................................................................................  
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-----------Pela Divisão de Recursos Endógenos foi apresentada a seguinte informação:..................................  

-----------Decorrido o período de apreciação pública, vertido pelo artigo 118º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, do Projecto de Regulamento do Cartão de Munícipe do 

Concelho de Bragança, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 236, de 07 de Outubro de 2004, 

Apêndice n.º 122, não tendo sido apresentadas quaisquer sugestões................................................................  

-----------Propõe-se à aprovação da Exma. Câmara Municipal o Projecto de Regulamento na sua versão 

final, que a seguir se transcreve, a fim de a submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

previstos pelos artigos 64º, n.º 6, al. a) e 53º, n.º 2, al. a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro..........................................................................................  

-----------REGULAMENTO DO CARTÃO DE MUNÍCIPE DO CONCELHO DE BRAGANÇA.........................  

-----------O cartão de munícipe vai de encontro às necessidades generalistas dos serviços prestados aos 

utentes pela Câmara Municipal de Bragança e na perspectiva de minimizar as dificuldades socio-

económicas da população do concelho, contribuindo para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos...................................................................................................................................................................  

-----------REGULAMENTO............................................................................................................................................  

-----------1- O cartão de munícipe é emitido pela Câmara Municipal de Bragança aos cidadãos com 

residência permanente no concelho, sendo pessoal e intransmissível................................................................  

-----------2- O cartão de munícipe divide-se em três categorias:............................................................................  

-----------Cartão Geral;..................................................................................................................................................  

-----------Cartão-Jovem/Estudante; e........................................................................................................................  

-----------Cartão Idoso...................................................................................................................................................  

-----------3- Cada categoria engloba 3 escalões em função do rendimento dos seus beneficiários................  

-----------4- Os titulares do cartão de munícipe usufruirão de benefícios de acordo com o tipo de categoria 

e do escalão atribuído...................................................................................................................................................  

-----------5- A emissão do cartão de munícipe é feita na Câmara Municipal na Secção de Taxas e 

Licenças...........................................................................................................................................................................  

-----------6- Os documentos necessários para a emissão do cartão de munícipe são os seguintes:..............  

-----------Bilhete de Identidade......................................................................................................................................  

-----------Cartão de Contribuinte...................................................................................................................................  

-----------Uma Fotografia................................................................................................................................................  
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-----------7- O cartão de munícipe tem a validade de três anos e é renovável mediante a apresentação da 

declaração da junta de freguesia da área de residência e declaração de honra da manutenção das 

condições de atribuição do cartão...............................................................................................................................  

-----------8- A perda, roubo ou extravio do cartão deve ser comunicado de imediato à Câmara Municipal de 

Bragança. A responsabilidade do titular só cessará após comunicação por escrito da ocorrência. Se após 

a comunicação encontrar o cartão, deve, junto da Câmara Municipal, fazer prova da sua titularidade, sob 

pena do mesmo ser anulado........................................................................................................................................  

-----------9- As falsas declarações para obtenção do cartão terão como consequência imediata a sua 

anulação, a devolução dos valores correspondentes aos benefícios obtidos e a interdição pelo período de 

três anos de qualquer apoio da autarquia, sem prejuízo do competente procedimento judicial, se 

aplicável...........................................................................................................................................................................  

-----------10- A utilização do cartão por terceiros implica a anulação dos benefícios e do direito de 

utilização do mesmo......................................................................................................................................................  

-----------11- Todos os pedidos de adesão ou renovação poderão ser confirmados pelos Serviços da 

Secção de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Bragança, podendo estes solicitar outros 

documentos ou informações a outras entidades......................................................................................................  

-----------12- Os casos omissos serão sujeitos a análise da Câmara Municipal..................................................  

-----------ANEXO I ...........................................................................................................................................................  

-----------CARTÃO MUNÍCIPE GERAL ......................................................................................................................  

-----------1-Escalão A.....................................................................................................................................................  

-----------Condições de acesso:....................................................................................................................................  

-----------Rendimento per capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor da pensão mínima do 

regime geral da segurança social;...............................................................................................................................  

-----------Não usufruir de outros rendimentos............................................................................................................  

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Isenção de custos para obtenção do cartão de munícipe geral;............................................................  

-----------Cartão de passe geral gratuito nos serviços de transportes urbanos (STUB);....................................  

-----------Acesso gratuito à utilização das piscinas municipais;..............................................................................  

-----------Acesso gratuito aos serviços da biblioteca municipal;.............................................................................  

-----------Entrada gratuita nos museus municipais;...................................................................................................  

-----------Pagamento de 5 € para qualquer espectáculo no teatro municipal;......................................................  
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-----------Acesso gratuito a iniciativas e programas de carácter cultural, promovidos pela Câmara 

Municipal..........................................................................................................................................................................  

-----------2-Escalão B.....................................................................................................................................................  

-----------Condições de acesso:....................................................................................................................................  

-----------Rendimento per capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor do salário mínimo nacional; 

-----------Não usufruir de outros rendimentos............................................................................................................  

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Desconto de 50% nos custos do cartão de munícipe geral;...................................................................  

-----------Desconto de 50% no cartão passe geral nos serviços de transportes urbanos (STUB);...................  

-----------Desconto de 50% na utilização das piscinas municipais;........................................................................  

-----------Desconto de 50% nos serviços da biblioteca municipal;.........................................................................  

-----------Desconto de 50% nos museus municipais;................................................................................................  

-----------Desconto de 50% para qualquer espectáculo do teatro municipal;.......................................................  

-----------Desconto de 50% em iniciativas e programas de carácter cultural, promovidos Câmara Municipal. 

-----------3-Escalão C.....................................................................................................................................................  

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Acesso ao cartão de passe geral nos serviços de transportes urbanos (STUB);................................  

-----------Desconto de 10% na mensalidade das piscinas municipais;..................................................................  

-----------Desconto de 10% nos serviços da biblioteca municipal;.........................................................................  

-----------Desconto de 10% nos museus municipais;................................................................................................  

-----------Desconto de 10% em iniciativas e programas de carácter cultural, promovidos pela Câmara 

Municipal..........................................................................................................................................................................   

-----------CARTÃO MUNÍCIPE JOVEM/ESTUDANTE.............................................................................................  

-----------1-Escalão A.....................................................................................................................................................  

-----------Condições de acesso:....................................................................................................................................  

-----------Crianças/Jovens até 25 anos, sendo o rendimento per capita do agregado familiar igual ou 

inferior ao valor da pensão mínima do regime geral da segurança social...........................................................  

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Isenção de custos para obtenção do cartão de munícipe Jovem/Estudante;......................................  

-----------Cartão de passe gratuito nos serviços de transportes urbanos (STUB);..............................................  

-----------Acesso gratuito à utilização das piscinas municipais;..............................................................................  

-----------Acesso gratuito aos serviços da biblioteca municipal;.............................................................................  



Certidão da Acta da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia  Municipal – 28 de Fevereiro de 2005                                         28 

-----------Acesso gratuito ao conservatório de música;............................................................................................  

-----------Entrada gratuita nos museus municipais;...................................................................................................  

-----------Pagamento de 5 € para qualquer espectáculo no Teatro Municipal;.....................................................  

-----------Acesso gratuito a iniciativas e programas de carácter cultural, promovidos pela Câmara 

Municipal..........................................................................................................................................................................  

-----------2-Escalão B.....................................................................................................................................................  

-----------Condições de acesso:....................................................................................................................................  

-----------Estudantes com frequência no ensino básico obrigatório com residência fora da zona urbana......  

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Isenção de custos nos serviços de transportes urbanos (STUB) no período escolar;.......................  

-----------Desconto de 50% na utilização das piscinas municipais;........................................................................  

-----------Desconto de 50% nos serviços da biblioteca municipal;.........................................................................  

-----------Desconto de 50% nos museus municipais;................................................................................................  

-----------Desconto de 50% para qualquer espectáculo do teatro municipal;.......................................................  

-----------Desconto de 50% em iniciativas e programas de carácter cultural, promovidos pela Câmara 

Municipal..........................................................................................................................................................................  

-----------3-Escalão C.....................................................................................................................................................  

-----------Condições de acesso:....................................................................................................................................  

-----------Crianças/Jovens até 25 anos. ......................................................................................................................  

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Desconto de 50% nos serviços de transportes urbanos (STUB);..........................................................  

-----------Desconto de 50% na mensalidade das piscinas municipais;..................................................................  

-----------Desconto de 50% nos serviços da biblioteca municipal;.........................................................................  

-----------Desconto de 50% nos museus municipais;................................................................................................  

-----------Desconto de 50% para qualquer espectáculo do teatro municipal;.......................................................  

-----------Desconto de 50% em iniciativas e programas de carácter cultural, promovidos pela Câmara 

Municipal..........................................................................................................................................................................  

-----------CARTÃO MUNÍCIPE IDOSO .......................................................................................................................  

-----------1-Escalão A.....................................................................................................................................................  

-----------Condições de acesso:....................................................................................................................................  

-----------Idade: igual ou superior a 65 anos;..............................................................................................................  
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-----------Rendimento per capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor da pensão mínima do 

regime geral da segurança social;...............................................................................................................................  

-----------Não usufruir de outros rendimentos;...........................................................................................................  

-----------Não possuir bens imóveis. 

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Isenção de custos para obtenção do cartão de munícipe idoso;............................................................  

-----------Cartão de passe gratuito nos serviços de transportes urbanos (STUB);..............................................  

-----------Acesso gratuito à utilização das piscinas municipais;..............................................................................  

-----------Acesso gratuito aos serviços da biblioteca municipal;.............................................................................  

-----------Entrada gratuita nos museus municipais;...................................................................................................  

-----------Acesso gratuito para qualquer espectáculo do teatro municipal;...........................................................  

-----------Acesso gratuito a iniciativas e programas de carácter cultural para idosos, promovidos pela 

Câmara Municipal...........................................................................................................................................................  

-----------2-Escalão B.....................................................................................................................................................  

-----------Condições de acesso:....................................................................................................................................  

-----------Idade: igual ou superior a 65 anos;..............................................................................................................  

-----------Rendimento per capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor do salário mínimo nacional; 

-----------Não usufruir de outros rendimentos;...........................................................................................................  

-----------Não possuir bens imóveis, exceptuando a casa que habitam................................................................  

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Desconto de 75% nos custos do cartão munícipe de idoso;...................................................................  

-----------Desconto de 75% no cartão passe nos serviços de transportes urbanos (STUB);.............................  

-----------Desconto de 75% na utilização das piscinas municipais;........................................................................  

-----------Desconto de 75% nos serviços da biblioteca municipal;.........................................................................  

-----------Desconto de 75% nos museus municipais;................................................................................................  

-----------Desconto de 75% para qualquer espectáculo do teatro municipal;.......................................................  

-----------Acesso gratuito a iniciativas e programas de carácter cultural para idosos, promovidos pela 

Câmara Municipal...........................................................................................................................................................  

-----------Desconto de 75% em viagens ou passeios promovidos pela Câmara Municipal...............................  

-----------3-Escalão C.....................................................................................................................................................  

-----------Condições de acesso:....................................................................................................................................  

-----------Idade: igual ou superior a 65 anos;..............................................................................................................  
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-----------Rendimento per capita do agregado familiar superior ao valor do salário mínimo nacional.............  

-----------Benefícios: .......................................................................................................................................................  

-----------Desconto de 50% nos custos do cartão munícipe de idoso;...................................................................  

-----------Desconto de 50% no cartão passe nos serviços de transportes urbanos (STUB);.............................  

-----------Desconto de 50% na utilização das piscinas municipais;........................................................................  

-----------Desconto de 50% nos serviços da biblioteca municipal;.........................................................................  

-----------Desconto de 50% nos museus municipais;................................................................................................  

-----------Desconto de 50% para qualquer espectáculo do teatro municipal;.......................................................  

-----------Acesso gratuito a iniciativas e programas de carácter cultural para idosos, promovidos pela 

Câmara Municipal...........................................................................................................................................................  

-----------Desconto de 50% em viagens ou passeios promovidos pela Câmara Municipal...............................  

-----------ANEXO II..........................................................................................................................................................  

-----------FORMULÁRIO DE ADESÃO AO CARTÃO MUNÍCIPE.........................................................................  

-----------Cartão n.º ____________.............................................................................................................................  

-----------Serviços:...........................................................................................................................................................  

-----------Piscinas  ......................................................................................................................................................  

-----------Stub  ......................................................................................................................  

-----------Biblioteca ................................................................................................................ 

-----------Nome:_____________________________________________________________.......................  

-----------Data de Nascimento: _____ / _____ / _____.............................................................................................  

-----------Naturalidade: ________________________.............................................................................................  

-----------Morada: __________________________________________..............................................................  

-----------Freguesia: ________________________________________..............................................................  

-----------B.I.n.º _______________________ emitido em _____ / _____ / _____..............................................  

-----------Arquivo de ___________________________...........................................................................................  

-----------Contribuinte n.º ________________________.........................................................................................  

-----------TIPO DE UTENTE..........................................................................................................................................  

-----------Geral .....................................................................................................................        

-----------Jovem/Estudante ..................................................................................................... 



Certidão da Acta da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia  Municipal – 28 de Fevereiro de 2005                                         31 

-----------Idoso ..................................................................................................................... 

-----------Escalão.............................................................................................................................................................  

-----------A  .........................................................................................................................  

-----------B ...........................................................................................................................                 

-----------C .......................................................................................................................... 

-----------Declarações e comprovativos necessários para benefícios dos escalões A e B ................................  

-----------Comprovativo dos rendimentos do agregado familiar..............................................................................  

-----------Declaração da junta de freguesia na qual deve constar o número de eleitor e a data de emissão, 

local de residência e composição do agregado familiar..........................................................................................  

-----------Nota: Para benefício no escalão B do cartão de Jovem/Estudante é necessário a apresentação 

do comprovativo de residência....................................................................................................................................  

-----------Agregado Familiar...........................................................................................................................................  

Nome Data de nascimento Parentesco Rendimento mensal 

    

    

    

-----------Declaro sob compromisso de honra que as informações prestadas são verdadeiras e autorizo a 

Câmara Municipal de Bragança a confirmar a sua exactidão................................................................................  

-----------Tenho conhecimento de que as falsas declarações ou omissões implicam a anulação do cartão, 

a perda de benefícios durante três anos, para além das sanções previstas na lei............................................  

 -----------Após análise e discussão foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, aprovar o 

referido Regulamento na sua versão final, bem como submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal, 

de acordo com alínea a) do n.º2, do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.”...................................................................................................................  

-----------Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em 

uso neste Município.......................................................................................................................................................  

-----------Município de Bragança e Expediente Geral, 14 de Fevereiro de 2005.................................................   
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a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Após análise e discussão foi a mesma proposta submetida a votação tendo sido aprovada 

por unanimidade estando momentaneamente sessenta e cinco membros presentes. -------------------------  

 

-------- PONTO 4.3.2  -  AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE “MMB – MERCADO 

MUNICIPAL DE BRAGANÇA, S.A ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Seguidamente se transc reve a proposta da Câmara  e previamente distribuída  pelos membros. --- 

 

-------------------------------------------------------------C E R T I D Ã O----------------------------------------------------------- 
 
----------- MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Directora do 

Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira da Câmara Municipal de Bragança:.................  

-----------Certifica que na Acta da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia catorze de 

Fevereiro do ano de dois mil e cinco, aprovada em minuta, com a presença dos Srs. Presidente, Eng.º 

António Jorge Nunes, e Vereadores, Eng.º. Rui Afonso Cepeda Caseiro, Dr.ª Isabel Maria Lopes, Arqº. 

Armando Nuno Gomes Cristóvão, Dr.ª Sandra Maria Afonso da Silva e Dr. José Leonel Branco Afonso, se 

encontra uma deliberação, do seguinte teor:.............................................................................................................  

-----------“AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE “M.M.B. – MERCADO MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA, S.A.,”: .....................................................................................................................................................  

-----------Pelo Sr. Presidente foi apresentada a seguinte proposta:.......................................................................  

-----------Considerando que a Assembleia Geral da Sociedade M.M.B. – Mercado Municipal S.A., 

deliberou, em sua reunião de 20 de Janeiro de 2005, conforme documentos que se anexam, subscrever 

novas acções na proporção das suas participações sociais, proponho o aumento do capital social, com 

um reforço de 223 849,21 €, mediante a emissão de 44 579 novas acções de 5,00 €, dotando a 

Sociedade de capitais próprios que lhe permitam a satisfação integral e pontual dos compromissos 

assumidos e o ajustamento por aumento do valor de 95 421 acções existentes de 4,99 € para 5,00 €........  

-----------O accionista Município de Bragança passará a deter 133 000 acções e uma participação de 665 

000,00 € e o accionista SIMAB, passará a deter 7 000 acções a que corresponde um capital social de 35 

000,00 €, mantendo-se a proporcionalidade de 95% e 5%, respectivamente.....................................................  



Certidão da Acta da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia  Municipal – 28 de Fevereiro de 2005                                         33 

-----------O Sr. Presidente prestou a informação de que o aumento do capital social tem lugar 

imediatamente a seguir à transformação da Sociedade em Empresa Municipal. .............................................  

-----------Após análise e dicussão, foi deliberado, com quatro votos a favor dos Senhores, Presidente e 

Vereadores, Engº. Rui Afonso Cepeda Caseiro, Drª. Isabel Maria Lopes, Arqº. Armando Nuno Gomes 

Cristóvão e  Drª. Sandra Maria Afonso da Silva e uma  abestenção do Sr. Vereador, Dr. José Leonel 

Branco Afonso, aprovar a referida proposta do aumento de capital. ...................................................................  

-----------O Sr. Vereador, Dr. José Leonel Branco Afonso,  apresentou a seguinte Declaração de Voto:......  

-----------“1 – A transformação da MMB, SA em Empresa Municipal, para além de me merecer total 

concordância, é uma recomendação da Auditoria do Tribunal de Contas que urge cumprir. ..........................  

-----------2 – Relativamente às propostas  de redução e de aumento de capital social, em coerência com 

as posições assumidas, nomeadamente, nas reuniões de Executivo Municipal de 23 de Dezembro de 

2002 e de 08 de Março de 2004, abstenho- me, por considerar que:...................................................................  

-----------Tratando-se de matéria que gravita na área do serviço público, a parceria desenvolvida com a 

SIMAB deveria ter-se mantido;....................................................................................................................................  

-----------O último aumento de capital social da MMB,S.A., foi subscrito, apenas, pela Câmara Municipal, 

merecendo, na altura, a nossa oposição;...................................................................................................................  

-----------Discordo da aquisição pela Câmara Municipal, da participação da SIMAB na MMB, S.A., pelo 

simples facto deste accionista “…pretender reduzir progressivamente a sua posição por razões de 

estratégia relacionada com a concentração de esforços ao nível dos mercados abastecedores” bem como 

por considerar necessária a sua participação na redefinição estratégica comercial e, também, na 

reorganização económico e saneamento financeiro”...............................................................................................  

-----------Ainda foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, submeter a presente proposta, à 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas m) do n.º 2 do artigo 53º, conjugado com a 

alínea a) do nº 6, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro”.................................................................................................................................................................  

-----------Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em 

uso neste Município.......................................................................................................................................................  

-----------Município de Bragança e Expediente Geral, 14 de Fevereiro de 2005.................................................   

 

a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Após análise e discussão foi a mesma proposta submetida a votação tendo sido aprovada, 

por maioria qualificada, com cinquenta e um votos a favor, catorze votos contra e zero 

abstenções, estando momentaneamente sessenta e cinco membros presentes. -------------------------- 

-------- Fizeram declaração de voto os seguintes membros: Joaquim Queirós; Amílcar Pires; Engenheiro 

Armindo Gonçalves e Luís Silvestre. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- PONTO 4.2.3 – PROJECTO DE REGULAMENTO DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

SUBTERRÂNEO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara  e previamente distribuída  pelos membros. ------------- 

 
----------------------------------------------------------C E R T I D Ã O-------------------------------------------------------------- 

 

----------- MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Directora do 

Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira da Câmara Municipal de Bragança:.................  

-----------Certifica que na Acta da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia catorze de 

Fevereiro do ano de dois mil e cinco, aprovada em minuta, com a presença dos Srs. Presidente, Eng.º 

António Jorge Nunes, e Vereadores, Eng.º. Rui Afonso Cepeda Caseiro, Dr.ª Isabel Maria Lopes, Arqº. 

Armando Nuno Gomes Cristóvão, Dr.ª Sandra Maria Afonso da Silva e Dr. José Leonel Branco Afonso, se 

encontra uma deliberação, do seguinte teor:.............................................................................................................  

-----------“PROJECTO DE REGULAMENTO DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

SUBTERRÂNEOS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA:...........................................................................................  

-----------Pelo Sr. Presidente foi presente o Projecto de Regulamento, elaborado pelo Gabinete Jurídico, 

que a seguir se transcreve:...........................................................................................................................................  

-----------NOTA JUSTIFICATIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Dada a necessidade de a Câmara Municipal de Bragança vir a prosseguir uma política municipal 

de estacionamento, designadamente através da criação de parques que permitam não só suprir efectivas 

carências de estacionamento em certas zonas da cidade, como também disciplinar esse mesmo 

estacionamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Certidão da Acta da Primeira Sessão Ordinária da Assembleia  Municipal – 28 de Fevereiro de 2005                                         35 

 ----------Atendendo que a criação dos Parques de Estacionamento sito na Praça Camões e no imóvel sito 

na Avenida Sá Carneiro, situados em zonas de grande fluidez de trânsito, prossegue aqueles objectivos.- 

-----------Consagra o artigo 70º do Código da Estrada a necessidade da existência de um regulamento 

que afecte as categorias dos veículos ao direito de utilização dos locais de estacionamento, bem como da 

fixação das taxas a cobrar através dos meios adequados..................................................................................... . 

 ----------Assim nos termos do disposto nos artigos 112º n.º 8 e 241º da Constituição da República 

Portuguesa e para efeitos de aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a) e e) do n.º 

2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, vem a Câmara Municipal de Bragança ao abrigo das alíneas u) do n.º 1 e a) do n.º 6 do artigo 

64º da mesma Lei, propor a aprovação e publicação do presente Projecto de Regulamento dos Parques 

de Estacionamento Subterrâneo do Município de Bragança..................................................................................  

-----------CAPÍTULO I.....................................................................................................................................................  

-----------Disposições gerais.......................................................................................................................................  

-----------Artigo 1º...........................................................................................................................................................  

-----------Âmbito de aplicação.......................................................................................................................................  

 -----------1 - O presente Regulamento aplica-se aos seguintes parques de estacionamento subterrâneo da 

Cidade de Bragança:.....................................................................................................................................................  

-----------a) Parque de estacionamento subterrâneo para veículos automóveis ligeiros com recolha pública 

e personalizada, na Praça Camões – 236 lugares;..................................................................................................  

-----------b) Parque de estacionamento subterrâneo para veículos automóveis ligeiros com recolha pública 

e personalizada, no imóvel sito na Avenida Sá Carneiro – 462 lugares;..............................................................  

-----------2 – Os espaços referidos no número anterior são considerados “ zona de estacionamento 

subterrâneo da Cidade de Bragança “........................................................................................................................    

 -----------Artigo 2º............................................................................................................................................................  

-----------Limites horários...............................................................................................................................................  

 -----------1 - O horário de funcionamento do parque de estacionamento da Praça Camões é o seguinte:.......  

---------------a) Período de 01 de Abril a 30 de Setembro – 07h00 – 02h00 (7 dias por semana);........................................................ 

---------------b) Período de 01 de Outubro a 31 de Março – 07h00 – 24h00 (7 dias por semana);....................................................... 

-----------2 -  O horário de funcionamento do parque de estacionamento no imóvel sito na Avenida Sá 

Carneiro, é de 24 horas por dia (7 dias por semana).............................................................................................. . 

-----------3 – Por deliberação da Câmara Municipal de Bragança poderão ser alterados os horários 

indicados nos números anteriores...............................................................................................................................  
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-----------Artigo 3º............................................................................................................................................................  

-----------Classes de veículos e local de estacionamento .......................................................................................   

 -----------1 - Podem estacionar na “ zona de estacionamento subterrâneo da Cidade de Braganç a “:.............    

-----------a) Os veículos automóveis ligeiros limitados à altura máxima de 2,10 m;.................................................  

-----------b) Os motociclos, os ciclomotores e os velocípedes nas áreas que lhes sejam reservadas..................  

-----------2 – O estacionamento só pode ser efectuado nos locais expressamente reservados para o efeito. 

-----------3 – Não é permitido o acesso de veículos movidos a GPL.....................................................................  

-----------Artigo 4º............................................................................................................................................................  

-----------Taxas de estacionamento.............................................................................................................................  

 ----------1 - O estacionamento fica sujeito, dentro dos limites horários fixados, ao pagamento de uma 

taxa constante da Tabela de Taxas, e Licenças em vigor no município de Bragança.........................................  

-----------2 – Por deliberação da Câmara Municipal de Bragança, poderá ser suspenso o pagamento das 

taxas em dias e horas a determinar........................................................................................................................... . 

-----------Artigo 5º............................................................................................................................................................  

-----------Isenção de pagamento de taxa....................................................................................................................  

-----------1 – Estão isentos do pagamento da taxa referida no artigo anterior:..........................................................  

-----------a) Os veículos em missão urgente de socorro ou polícia, quando em serviço;.........................................  

-----------b) As viaturas municipais.................................................................................................................................  

-----------Artigo 6º...........................................................................................................................................................  

-----------Sinalização.....................................................................................................................................................  

-----------As áreas abrangidas pela “ zona de estacionamento subterrâneo da Cidade de Bragança “ serão 

devidamente sinalizadas pela Câmara Municipal de Bragança.............................................................................  

-----------CAPÍTULO II ...................................................................................................................................................  

 -----------Fiscalização e responsabilidade ..............................................................................................................  

-----------Artigo 7º ..........................................................................................................................................................  

-----------Fiscalização....................................................................................................................................................  

-----------Compete à Câmara Municipal de Bragança fiscalizar o cumprimento das disposições do presente 

Regulamento ....................................................................................................................................................................  

-----------Artigo 8º ..........................................................................................................................................................  

-----------Exclusão da responsabilidade..................................................................................................................  

-----------A Câmara Municipal de Bragança não se responsabiliza pelo dano, furto ou roubo dos veículos 

estacionados, ou de bens existentes no seu interior, ou por quaisquer factos geradores de 
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responsabilidade civil que lesem os proprietários, utilizadores ou utentes dos veículos na “ zona de 

estacionamento subterrâneo da Cidade de Bragança “. .........................................................................................  

 -----------Artigo 9º...........................................................................................................................................................  

-----------Extravio do título de estacionamento ..............................................................................................................  

 -----------O extravio do título de estacionamento implica para o seu titular o pagamento de uma taxa, 

correspondente ao período de 24 horas de estacionamento.......................................................................................  

-----------CAPÍTULO III......................................................................................................................................................  

 -----------Disposições Finais............................................................................................................................................  

 -----------Artigo 10º.........................................................................................................................................................  

-----------Norma revogatória e transitória....................................................................................................................   

 -----------São revogados todos os regulamentos existentes, bem como todas as deliberações e despachos 

que contrariem o preceituado no presente Regulamento.......................................................................................  

-----------Artigo 11º ........................................................................................................................................................  

-----------Lacunas e omissões....................................................................................................................................  

-----------1 - As dúvidas de  interpretação bem como as lacunas do presente Regulamento são 

resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal de Bragança, que pode delegar esta 

competência no seu Presidente, autorizando-o a subdelegar em Vereador ...............................................................  

-----------2 – As situações não previstas no presente Regulamento serão reguladas pelas disposições 

constantes do Código da Estrada e demais legislação complementar aplicável....................................................   

-----------Artigo 12º.............................................................................................................................................................  

-----------Entrada em vigor.................................................................................................................................................  

 -----------O presente Regulamento entra em vigor após a aprovação da Assembleia Municipal de 

Bragança e respectiva publicação em edital a ser afixado nos lugares de estilo”................................................. . 

-----------Tendo por referência o assunto em epígrafe, foi solicitado um parecer ao Consultor 

Jurídico, relativamente aos procedimentos administrativos necessários à aprovação do 

Regulamento dos Parques de Estacionamentos Subterrâneos do Município de Bragança, que a 

seguir se transcreve:...................................................................................................................................................  

-----------“PARECER JURÍDICO SOBRE APROVAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DOS 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA:...........................  

-----------1. A Câmara Municipal de Bragança (CMB) vem questionar os procedimentos administrativos 

necessários à aprovação do regulamento de estacionamento subterrâneo do município de Bragança. 

-----------2. Preliminarmente cumpre identificar a competência para a aprovação deste regulamento.......... . 
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-----------3.De acordo com a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a competência para a aprovação de 

regulamentos nesta matéria é repartida e culmina com uma deliberação da Assembleia Municipal............. . 

-----------Senão vejam os,...............................................................................................................................................  

-----------1.Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, a Câmara Municipal tem competência para deliberar sobre o estacionamento de veículos nas 

ruas e demais lugares públicos e apresentar à Assembleia Municipal propostas de deliberação...................  

-----------2. A Assembleia Municipal tem competência para aprovar posturas e regulamentos sob proposta 

da Câmara Municipal, sendo, ainda, competente para estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e 

fixar os respectivos quantitativos, conforme dispõe a alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/69, de 

18 de Setembro..............................................................................................................................................................  

-----------3.Acresce que o objecto da deliberação é lícito, porquanto nos termos da alínea g) do artigo 19.º 

da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais), os municípios podem cobrar taxas por 

Estacionamento de veículos em parques ou outros locais a esse fim destinados.............................................  

-----------4.No que concerne à elaboração do regulamento cumpre-nos acrescentar que não é aplicável o 

disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código de Procedimento Administrativo, ou seja o projecto de 

regulamento não está sujeito à realização de audiência dos interessados, nem a apreciação pública.........  

-----------5.Embora seja admissível a consulta prévia e/ou pública dos interessados, numa perspectiva de 

gestão democrática e plural dos interesses público e particular, não existe actualmente vinculação jurídica 

que fundamente a sua realização, por omissão da publicação da legislação a que se referem as normas 

citadas-- ...........................................................................................................................................................................  

-----------6.Nestes termos pronuncia-se o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 2 de Julho de 

2002, disponível para consulta no sítio electrónico www.dgsi.pt: “A audiência prévia dos interessados ou 

entidades representativas dos interesses que previsivelmente sejam afectados por um regulamento bem 

como a sujeição do respectivo projecto a apreciação pública, previstas pelos artigos 116.º e 117.º do CPA 

não foram regulamentados em termos gerais, apesar de essa regulamentação estar prevista nas citadas 

normas, pelo que não são imediatamente exequíveis e o regulamento aprovado sem aquelas audiência e 

apreciação não sofre de vício invalidante, podendo ainda afirmar-se que a inaplicação dos citados 

preceitos não ofende a garantia constitucional da tutela judicial efectiva dos artigos 20.º, n.º 1 e 268.º, n.º 

4…”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------7.O acórdão é peremptório na dissipação das dúvidas que possam surgir a propósito da 

vinculação à realização das diligências preliminares à aprovação do regulamento, previstas nos artigos 

116.º e 117.º do CPA.”...................................................................................................................................................  
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-----------Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, concordar com o 

referido parecer jurídico, que concluiu que o projecto de regulamento não está sujeito à realização de audiência 

dos interessados, nem à apreciação pública, cfr. artigos 117º e 118º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto -Lei 

nº. 6/96, de 31 de Janeiro, não existindo actualmente vinculação jurídica que fundamente a sua realização, por 

omissão da publicação da legislação a que se referem as normas citadas e aprovar o Projecto de 

Regulamento, ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como submetê-lo à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a) do n.º 2 do artigo 53º, da mesma Lei.”...............................  

-----------Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em 

uso neste Município.......................................................................................................................................................  

-----------Município de Bragança e Expediente Geral, 14 de Fevereiro de 2005.................................................   

 

a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Após análise e discussão foi  a mesma proposta submetida a votação tendo sido aprovada, 

por maioria qualificada, com cinquenta e três votos a favor, doze abstenções e zero votos contra, 

estando momentaneamente sessenta e cinco membros presentes.---------------------------------------------- 

-------- Fizeram declaração de voto os membros:  Luís Fernandes e José Brinquete. ----------------------------- 

 

-------- PONTO 4.3.4 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO CAPÍTULO V, ALUSIVA AO ARTIGO 17º, DA 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS EM VIGOR NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. ------------------------------- 

 

-------- Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara e previamente distribuída pelos membros. --- 
 
-----------------------------------------------------------C E R T I D Ã O------------------------------------------------------------- 

 

----------- MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Directora do 

Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira da Câmara Municipal de Bragança: ................    

-----------Certifica que na Acta da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia catorze de 

Fevereiro do ano de dois mil e cinco, aprovada em minuta, com a presença dos Srs. Presidente, Eng.º 

António Jorge Nunes, e Vereadores, Eng.º. Rui Afonso Cepeda Caseiro, Dr.ª Isabel Maria Lopes, Arqº. 
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Armando Nuno Gomes Cristóvão, Dr.ª Sandra Maria Afonso da Silva e Dr. José Leonel Branco Afonso, se 

encontra uma deliberação, do seguinte teor:.............................................................................................................  

-----------“PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO CAPÍTULO V, ALUSIVA AO ARTIGO 17º, DA TABELA 

GERAL DE TAXAS E LICENÇAS EM VIGOR NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA............................................  

-----------Pelo Sr. Presidente foi presente a seguinte proposta, elaborada pelo Gabinete Jurídico, que a 

seguir se transcreve:......................................................................................................................................................  

-----------NOTA JUSTIFICATIVA .................................................................................................................................  

-----------A elaboração do Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneo do 

Município de Bragança, obriga a rever as taxas previstas na Tabela Geral de Taxas e Licenças, em vigor, 

designadamente a criação de novas taxas, não previstas na actual Tabela, mas necessárias para aplicar 

aquele Regulamento, sem nunca perder de vista critérios de custo - benefício.................................................   

-----------Assim nos termos do disposto nos artigos 112º n.º 8 e 241º da Constituição da República 

Portuguesa e para efeitos de aprovação pela Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a) e e) do n.º 

2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, vem a Câmara Municipal de Bragança ao abrigo das alíneas u) do n.º 1 e a) do n.º 6 do artigo 

64º da mesma Lei, propor a aprovação e publicação da presente Proposta de Alteração ao Capítulo V, 

alusiva ao artigo 17º, da Tabela Geral de Taxas e Licenças em vigor no Município de Bragança................. . 

-----------CAPÍTULO V...................................................................................................................................................  

-----------APROVEITAMENTO DE BENS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO DO PÚBLICO...............................  

-----------Artigo 17º – PARQUES DE ESTACIONAMENTO ..................................................................................   

-----------1. (...).................................................................................................................................................................  

-----------2. (...).................................................................................................................................................................  

-----------3. Parques de estacionamento subterrâneo da Praça Camões e no imóvel sito na Avenida Sá 

Carneiro:...........................................................................................................................................................................  

-----------a) Pelo estacionamento de veículos na “ zona de estacionamento subterrâneo da Cidade de 

Bragança “  é devida a seguinte taxa de estacionamento:......................................................................................  

-----------a.1) Períodos de 60 minutos e seguintes –  0,44 €...................................................................................  

-----------a.2) Aquisição de cartão magnético para um período de 60 minutos de estacionamento 0,44€.....  

-----------b) Avenças mensais (acordos de utilização), nas seguintes condições.............................................. : 

-----------b. 1) Período diurno – 08h00 – 20h00 -  por mês/por cada lugar - 33,61 €..........................................  

-----------b. 2) Período nocturno – 20h00 – 08h00 – por mês/por cada lugar – 25,21 €.....................................  
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-----------c) Poderão ser celebradas avenças mensais (acordos de utilização), com grupos de 

trabalhadores de instituições públicas e privadas, mínimo de 10 lugares, nas seguintes condições: ............  

-----------c. 1) Período diurno – 08h00 – 20h00 -  por mês/por cada lugar - 29,41 €..........................................  

-----------c. 2) Período nocturno – 20h00 – 08h00 – por mês/por cada lugar - 21,00 €”....................................  

-----------Pelo Gabinete Jurídico foi apresentada a seguinte informação:............................................................  

-----------“Considerando que o artº. 4º. do Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento 

Subterrâneo do Município de Bragança, estabelece  que o estacionamento fica sujeito ao pagamento de 

uma taxa constante da Tabela de Taxas e Licenças em vigor neste Município;................................................  

-----------Considerando que o referido Projecto de Regulamento não está sujeito à realização de audiência 

dos interessados, nem à apreciação pública, cfr. Artigos 117º. e 118º do Código do Procedimento 

Administrativo..................................................................................................................................................................  

-----------Considera o Gabinete Jurídico desta Edilidade, mutatis mutandis, que os fundamentos de facto e 

de direito vertidos no parecer jurídico elaborado pelo Consultor Jurídico alusivo ao Projecto de 

Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneo do Município de Bragança, sejam aplicados à 

Proposta de Alteração ao Capítulo V, alusiva ao artigo 17º, da Tabela Geral de Taxas e Licenças em vigor 

no Município de Bragança, não senda a mesma sujeita à realização de audiência dos interessados, nem 

à apreciação pública, cfr. Artigos 117º. e 118º do Código do Procedimento Administrativo.” ..........................  

-----------Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, concordar com a 

informação emitida pelo Gabinete Jurídico e aprovar a referida Proposta de Alteração.......................................  

-----------Mais foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, submeter a presente proposta à 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo 53º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro..........................   

-----------Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em 

uso neste Município.......................................................................................................................................................  

-----------Município de Bragança e Expediente Geral, 14 de Fevereiro de 2005.................................................   

 

a)  Maria  Mavilde Gonçalves Xavier. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Após análise e discussão foi a mesma proposta submetida a  votação tendo sido aprovada, 

por maioria qualificada, com cinquenta e seis votos a favor, nove voto s de abstenção e zero votos 

contra, estando momentaneamente sessenta e cinco membros presentes. ---------------------------------- 
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-------- Fez declaração de voto o membro Luís Silvestre. ----------------------------------------------------------------- 

 

-------- PONTO 4.3.5 – PROPOSTA DA 1ª. REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara  e previamente distribuída  pelos membros. -- 

 

-------------------------------------------------------------I -  C E R T I D Ã O------------------------------------------------------ 

 

----------- MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenc iada em Economia e Directora do 

Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira da Câmara Municipal de Bragança:  ...............  

-----------Certifica que na Acta da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte e 

cinco de Fevereiro do ano de dois mil e cinco, aprovada em minuta, com a presença dos Srs. Presidente, 

Eng.º António Jorge Nunes, e Vereadores, Eng.º. Rui Afonso Cepeda Caseiro, Arqº. Armando Nuno 

Gomes Cristóvão, Dr.ª Sandra Maria Afonso da Silva, Jorge Manuel Nogueiro Gom es e Dr. José Leonel 

Branco Afonso, se encontra uma deliberação, do seguinte teor:...........................................................................  

-----------“PROPOSTA DA 1ª. REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005:....................................................................................................................  

-----------Com a dissolução da Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Bragança, S.A., 

com efeitos a 31 de Dezembro de 2004 e de acordo com a deliberação desta Câmara Municipal, tomada 

em sua Reunião Ordinária de 14 de Fevereiro do corrente ano, esta procedeu à aceitação de alguns 

projectos em curso, candidatados a Contratos – Programa e já aprovados........................................................  

-----------Dado que no Plano Plurianual de Investimento, aprovado para o ano de 2005, estes projectos 

não estavam inscritos para serem executados directamente pelo Município, mas sim como apoio à 

execução dos mesmos, houve necessidade de se proceder à 1ª. Revisão do PPI e Orçamento, para a 

correcta inscrição e tornar possível a sua execução...............................................................................................  

-----------Para além desta situação verificou-se, também, a necessidade de substituir a designação de 

outros projectos no que se refere à inscrição orçamental, pela mudança do promotor dos mesmos.............  

-----------Os projectos 3 e 18 de 2005, respectivamente, “Apoio à Instalação do Centro Ciência Viva”, no 

valor de 300 000,00 € e “Apoio ao Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental”, no valor de 10 

000,00 €, deu origem ao projecto 21 de 2005, com a designação de “Construção do Centro de Ciência 

Viva/Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental”, no valor de 310 000,00 € ......................................  
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-----------O projecto 33 de 2002 “Apoio à Construção de Centros de Dia e Lares de 3ª. Idade – S. Pedro 

dos Sarracenos”, no valor de 50 000,00 €, deu origem ao projecto 20 de 2005, com a mesma designaç ão, 

apenas alterando a classificação económica, em virtude do promotor deste projecto passar a ser aquela 

Junta de Freguesia, estando inicialmente previsto para uma das Associações daquela localidade...............  

-----------Relativamente ao projecto 18 de 2004, “Execução de Passeios no Bairro Novo da Previdência”, 

no valor de 50 000,00 €, foi anulado, dando origem ao projecto 22 de 2005 “Apoio à Execução de 

Passeios no Bairro Novo da Previdência”, em virtude de este projecto passar a ser da responsabilidade 

da Junta de Freguesia da Sé.......................................................................................................................................  

-----------Assim, as propostas de Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento apresentam 

anulações de 410 000,00 € e reforços de igual valor...............................................................................................  

-----------Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, aprová-las, 

das quais ficam cópias arquivadas em pasta anexa ao Livro de Actas, para produzirem todos os efeitos 

legais.--- 

-----------Mais foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, submete-las à aprovação 

da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 64.º e da alínea b) do nº. 2 do 

artº. 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro”..........  

-----------Município de Bragança e Expediente Geral, 25 de Fevereiro de 2005.................................................   

 

a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

II – 1º. REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO 2005 
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-----------Após análise e discussão foi a mesma proposta submetida a votação tendo sido aprovada, 

por maioria qualificada, com cinquenta e um votos a favor, nove votos de abstenção e zero votos 

contra, estando momentaneamente sessenta membros presentes. --------------------------------------

  

-------- Fizeram declaração de voto os seguintes membros: Armindo Gonçalves e Luís Filipe. ---------------- 

 

-------- PONTO 5 -  DISCUSSÃO E TOMADA DE CONHECIMENTO DAS SEGUINTES PROPOSTAS 

DA CÃMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- PONTO 5.1 – PARQUE DE ESTACIONAMENTO NO IMÓVEL SITO NA AVENIDA SÁ 

CARNEIRO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara e previamente distribuída pelos membros. --- - 

 

-------------------------------------------------------------C E R T I D Ã O----------------------------------------------------------- 
 

----------- MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Directora do 

Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira da Câmara Municipal de Bragança:.................  

-----------Certifica que na Acta da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia catorze de 

Fevereiro do ano de dois mil e cinco, aprovada em minuta, com a presença dos Srs. Presidente, Eng.º 

António Jorge Nunes, e Vereadores, Eng.º. Rui Afonso Cepeda Caseiro, Dr.ª Isabel Maria Lopes, Arqº. 

Armando Nuno Gomes Cristóvão, Dr.ª Sandra Maria Afonso da Silva e Dr. José Leonel Branco Afonso, se 

encontra uma deliberação, do seguinte teor:.............................................................................................................  

-----------PARQUE DE ESTACIONAMENTO NO IMÓVEL SITO NA AVENIDA SÁ CARNEI RO/ 1ª. HORA 

DE ESTACIONAMENTO GRATUITA:.......................................................................................................................  

-----------Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente a seguinte proposta, depois de analisada pelo 

Gabinete Jurídico:..........................................................................................................................................................  

-----------“Assunto: Alteração da deliberação constante da Acta da 1ª reunião extraordinária da Câmara 

Municipal de Bragança, realizada em 15 de Março de 2004..................................................................................  
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-----------No sentido de habituar os cidadãos à utilização deste novo equipamento, que este Município 

disponibiliza, criando assim condições para um melhor ordenamento do estacionamento na Cidade de 

Bragança;.........................................................................................................................................................................  

-----------Considerando que a utilização do parque de estacionamento, nas condições a seguir referidas, vem 

beneficiar a actividade comercial num período importante, estimulando o acesso ao centro cívico, criando 

habituação e conhecimento, factores importantes de rentabilização de equipamentos, na perspectiva de um 

maior dinamismo comercial e cívico desta cidade:.......................................................................................................  

-----------Proponho, que a alínea b) do n.º 3, da deliberação relativa ao assunto em epígrafe, passe a ter a 

seguinte redacção............................................................................................................................................................  

-----------3. Que a aplicação do Regulamento a esta nova “ zona “ seja feita nos seguintes termos......................  

-----------a) (...);................................................................................................................................................................  

-----------b) Aprovar que o parque de estacionamento esteja aberto das 0h00 às 24h00, com a 1ª hora 

gratuita.” ...........................................................................................................................................................................  

-----------Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, aprovar a 

referida proposta, bem como dar conhecimento da mesma à Assembleia Municipal..............................................  

-----------Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em 

uso neste Município.......................................................................................................................................................  

-----------Município de Bragança e Expediente Geral, 14 de Fevereiro de 2005.................................................   

 
a) Maria  Mavilde Gonçalves Xavier. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
------------TOMADO CONHECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------PONTO 5.2 – PARQUE DE ESTACIONAMENTO SITO NA PRAÇA CAMÕES. ----------------------- 
 
Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara  e previamente distribuída  pelos membros. ------------- 
 

------------------------------------------------------------C E R T I D Ã O------------------------------------------------------------ 
 
----------- MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Directora do 

Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira da Câmara Municipal de Bragança:  ...............  
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-----------Certifica que na Acta da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia catorze de 

Fevereiro do ano de dois mil e cinco, aprovada em minuta, com a presença dos Srs. Presidente, Eng.º 

António Jorge Nunes, e Vereadores, Eng.º. Rui Afonso Cepeda Caseiro, Dr.ª Isabel Maria Lopes, Arqº. 

Armando Nuno Gomes Cristóvão, Dr.ª Sandra Maria Afonso da Silva e Dr. José Leonel Branco Afonso, se 

encontra uma deliberação, do seguinte teor:.............................................................................................................  

-----------“PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAÇA CAMÕES/ 1ª. HORA DE ESTACIONAMENTO 

GRATUITA:.....................................................................................................................................................................  

-----------Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente a seguinte proposta, depois de analisada pelo 

Gabinete Jurídico:..............................................................................................................................................................   

-----------Assunto: Alteração da deliberação constante da Acta n.º 12, de 28 de Junho de 2004, da 

reunião da Câmara Municipal .......................................................................................................................................   

-----------No sentido de habituar os cidadãos à utilização deste novo equipamento, que este Município 

disponibiliza, criando assim condições para um melhor ordenamento do estacionamento na Cidade de 

Bragança;.............................................................................................................................................................................  

-----------Considerando que a utilização do parque de estacionamento, nas condições a seguir referidas, vem 

beneficiar o Comércio Tradicional num período importante, estimulando o acesso ao centro cívico, criando 

habituação e conhecimento, factores importantes de rentabilização de equipamentos, na perspectiva de um 

maior dinamismo comercial e cívico desta cidade:...........................................................................................................  

-----------Proponho, que a alínea b) do n.º 3, da deliberação relativa ao assunto em epígrafe, passe a ter a 

seguinte redacção:...............................................................................................................................................................  

-----------3. Que a aplicação do Regulamento a esta nova “ zona “ seja feita nos seguintes termos:.........................  

-----------a) (...);....................................................................................................................................................................  

-----------b) Aprovar que o parque de estacionamento esteja aberto no período de 01 de Abril a 30 de Setembro 

das 07h00 às 02h00 e no período de 01 de Outubro a 31 de Março das 07h00 às 24h00, com a 1ª hora 

gratuita”. ...........................................................................................................................................................................  

-----------Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, aprovar a 

referida proposta, bem como dar conhecimento da mesma à Assembleia Municipal.”............................................  

-----------Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o selo branco em 

uso neste Município.......................................................................................................................................................  

-----------Município de Bragança e Expediente Geral, 14 de Fevereiro de 2005.................................................   

 

a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TOMADO CONHECIMENTO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------PONTO 7 – PÚBLICO – 2ª. INTERVENÇÃO -  Inscreveu-se para intervir, o senhor  António 

Alberto Vaz Pereira Morais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A – Assembleia: 

I – PRESENÇAS 
 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 
 

1 – Mesa: 
 

Presidente – Telmo José Moreno 
Primeiro Secretário - Acúrcio Álvaro Pereira 
Segunda Secretária – Maria Elisa Monteiro Pires Vilela 
 

2 – Membros 
 
Adérito de Jesus Falcão Lhano 
Amândio dos Anjos Gomes 
António Almeida Dionísio 
António Manuel Afonso 
António Manuel Pereira 
Augusto Acácio de Morais 
Domingos Moura dos Santos 
Etelvina Rosa Pires 
Francisco António Alves 
Joaquim Eduardo Rodrigues Queirós 
José Joaquim Meireles Salgueiro 
José Miguel Gonçalves Miranda 
Luís Manuel Madureira Afonso 
Luís Manuel Machado Rodrigues  
Manuel Fernando Afonso Gonçalves 
Maria do Amparo Mendes Alves 
Maria Aurora Gomes Fernandes 
Maria José de Oliveira dos Santos Parreiras 
Maximino António Pires da Silva 
Nuno Amílcar Cristóvão 
Nuno Filipe Machado Reis  
Raúl Aurélio Brás Gomes 
Rui António Neves Simão 
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PARTIDO SOCIALISTA 
 
Amílcar dos Anjos Pires 
António Rodrigues Vieira 
Aquiles do Carmo Pereira 
Fernando Carlos da Silva Paula 
Fernando Ferreira da Silva Andrade 
Fernando José Peixinho Araújo Rodrigues 
Fernando do Nascimento Rodrigues Calado 
Henrique da Costa Ferreira 
João Augusto Cides Pinheiro  
Luís Carlos Magalhães Pires 
Luís Filipe Pires Fernandes 
Luís Manuel Silvestre 
Manuel António Pires 
Orlando Augusto Matos Pontes 
Pedro Miguel Fernandes Teixeira 
Victor Prada Pereira 
 

                                                 COLIGAÇÃO DEMOCRATICA UNITÁRIA 
 
José António Saraiva Brinquete 
Luís de Sousa Costa 
 

                                                 CDS/PARTIDO POPULAR 
 
Armindo dos Santos Carneiro Gonçalves 
 

                                                 PRESIDENTES DE JUNTA DE FREG UESIA 
 

Alfaião – João Adriano Rodrigues 
Aveleda - Isidro Carlos Pereira Rodrigues 
Babe - Manuel António Esteves 
Baçal – João Francisco Alves 
Calvelhe - Ernesto Augusto Morgado Gomes 
Carragosa – Gualdino José  do Vale 
Carrazedo - Nuno António Baptista Pousa 
Castrelos – Amílcar Pereira Ventura 
Castro de Avelãs - José Mário Ribeiro Fernandes 
Coelhoso - Ernesto António Fernandes 
Deilão- Fernando Abel Cabecinha  
Donai- João Pedro Afonso 
Espinhosela- Terroso - Helder Augusto Martins 
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Faílde- Gualter Dinis Gonçalves Garcia 
França - Amândio dos Santos Costa 
Gimonde - Eurico Manuel Fernandes Favas (Substituto Legal do Presidente da Junta) 
Gondesende - Aníbal Gilberto Rodrigues Afonso 
Gostei - Carolina de Jesus Fernandes 
Grijó de Parada - António Manuel Subtil 
Izeda - Amílcar dos Santos Maurício 
Macedo do Mato  - João do Nascimento Fernandes 
Meixedo - Domingos Augusto Ferreira 
Milhão - António Alcino Fernandes 
Mós – Paçó de Mós - Anselmo Aníbal Martins 
Nogueira - José David Rodrigues 
Outeiro - João Manuel Dias Sardinha 
Parada - Manuel Gonçalo Esteves 
Paradinha Nova - Domingos António Seca 
Parâmio - Manuel João Afonso Fernandes 
Pinela – António Jorge Brás Pires 
Pombares – Abel dos Santos Crisóstomo 
Quintanilha - José Carlos Rodrigues Fernandes 
Quintela de Lampaças – Veigas - José Miguel Pinto  
Rabal - Paulo Hermenegildo de Castro João 
Rebordaínhos - Albino Alves Rodrigo 
Rebordãos - Adriano Augusto Correia Rodrigues 
Rio Frio - Humberto Amândio Garcia 
Rio de Onor - António José Preto 
Salsas - Filipe Osório Caldas 
Samil - Eduardo Joaquim Portela 
Santa Comba de Rossas - Francisco José Pires Paula 
Santa  Maria – Bragança - Jorge Manuel Esteves de Oliveira Novo 
São Julião de Palácios - João de Deus Fernandes 
São Pedro dos Serracenos - António Eduardo Fernandes Malhão 
Sé – Paulo Jorge Almendra Xavier 
Sendas – Hernâni Dinis Venâncio Dias 
Serapicos - Armando Augusto Venâncio Miranda 
Sortes - António João Pires  
Zoio - Eduardo dos Santos Barreira Portela 
 

----------------------------------------------------------------FALTAS----------------------------------------------------------------- 
 

                                                                PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 
 

António  Guedes de Almeida 
Carlos José Cadavez 
Magda Andrea Gonçalves Borges 
Paulo Alexandre Gonçalves Piloto 
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                                                                    PARTIDO SOCIALISTA 
 
Dinis Manuel Prata Costa 
 

                                                                         B – CÂMARA 
 

---------------------------------------------------------PRESENÇAS----------------------------------------------------------------- 
 

Presidente – António Jorge Nunes 
Vereadores:  Rui Afonso Cepeda Caseiro 
                       Armando Nuno Gomes Cristóvão 
                        Isabel Maria Lopes 
                        Sandra Maria Afonso da Silva 
 

------------------------------------------------------------FALTAS--------------------------------------------------------------------- 
 

Vereadores: José Leonel Branco Afonso -------------------------------------------------------------------------------------- 
                     Jorge Manuel Nogueiro Gomes--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

-----------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. ---------------------------- 

 

-----------Bragança,  10  de Março  de 2005. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 


