
  
  

EEDDIITTAALL  NNºº..  1100//22000055  
  

  
  
  
---------------- AACCÚÚRRCCIIOO  ÁÁLLVVAARROO  PPEERREEIIRRAA,,   PPRRIIMMEEIIRROO  SSEECCRREETTÁÁRRIIOO  DDAA  MMEESSAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBRRAAGGAANNÇÇAA::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
-- -- -- -- -- -- -- -- TT oorrnnaa  ppúúbblliiccoo  qquuee,,   ee mm  cc uu mmpprr ii mmeenn ttoo  ddoo  dd iissppoo ss ttoo  nnoo  nnúú mmeerroo  ttrr êêss  ddoo  aarr tt iiggoo  8844ºº ..   ddaa  LLeeii  nnúú mmeerroo  55--AA//22000022,,   ddee   

1111  ddee  JJaannee iirr oo,,   tteerráá  lluuggaarr   nnoo  dd iiaa  99  dd ee  SS eetteemmbb rroo ,,   ((SS eexxttaa--FF eeiirraa)) ,,   aa  QQuu aattaa  sseessssããoo   oo rrdd iinn áárriiaa  dd aa  AAsssseemmbb lleeiiaa   
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-------- 4.2 – Discussão e deliberação sobre a seguinte proposta da Câmara Municipal de Bragança: 
-------- 4.2.1 – Proposta de Alteração de Circulação no Bairro Novo da Previdência. 
-------- 4.3 - Discussão, tomada de conhecimento e  deliberação  da seguinte proposta da Câmara Municipal                           

de Bragança (conhecimento do protocolo e deliberação do regulamento). 
----------4.3.1 – Protocolo de cooperação para a construção de um empreendimento habitacional para jovens, em 

regime de contrato de desenvolvimento para habitação e regulamento de inscrição no programa  de 
promoção de habitação do Bragança Jovem. 

-------- 4.4 – Discussão e tomada de conhecimento da seguinte proposta da Câmara Municipal de Bragança: 
-------- 4.4.1 – Mercado Municipal de Bragança. E.M 

-------- 5 – PÚBLICO – 2º. Período de Intervenção. 
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O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, 
 
 

Acúrcio Álvaro Pereira 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

EDITAL Nº. 8/2005 

 
ACÚRCIO ÁLVARO PEREIRA, PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA 

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

 
Torna público que, em cumprimento do disposto no número um do artigo 

91º. da Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Assembleia Municipal de 

Bragança, na  terceira sessão ordinária realizada em 30 de Junho do ano 2005, 

aprovou por, maioria qualificada, a acta da segunda sessão ordinária daquele 

Órgão Autárquico, realizada no dia  29 de Abril  do ano 2005. ---------------------------- 

 

A referida acta poderá ser consultada, nos termos e para os efeitos 

definidos na Lei, em qualquer dia útil, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 20h00 

nos Serviços de Apoio Administrativo da Assembleia Municipal de Bragança, 

sitos na Rua Abílio Beça nº. 75/77-Bragança.---------------------------------------------------- 

 

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual 

teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. ---------------------------------------- 

 

Assembleia Municipal de Bragança, 23 de Agosto de 2005. 



 

EDITAL Nº. 9/2005 

 

 
ACÚRCIO ÁLVARO PEREIRA, PRIMEIRO SECRETÁRIO  DA MESA DA 

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

 
Torna público que, em cumprimento do disposto no artigo 91º.da Lei 

número 169/99, de 18 de Setembro com a  nova redacção dada pelo número um do 

artigo 91º. da Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Assembleia Municipal de 

Bragança, na  terceira sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho do ano 2005, 

aprovou em minuta as propostas - previamente distribuídas pelos Membros 

daquele Órgão Autárquico – e outras, as quais constam, com as respectivas 

votações, da certidão geral emitida em  7 de Julho de 2005. ------------------------------ 

 

A referida certidão poderá ser consultada, nos termos e para os efeitos 

definidos na Lei, em qualquer dia útil, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 

nos Serviços de Apoio Administrativo da Assembleia Municipal de Bragança,  

sitos na Rua Abílio Beça nº. 75/77-Bragança.---------------------------------------------------- 

 

Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual 

teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. ---------------------------------------- 

 

 

Assembleia Municipal de Bragança,  24 de Agosto de 2005. 

 



FIM DO PROCESSO 
 

  
  
  
  
  
  
  



  

 Exmo. Senhor 
Francisco Manuel Esteves Marcos 
Largo da Misericórdia, 3 
5310 MIRANDA DO DOURO 

 
 

V / Ref.ª N / Ref.ª 
Ofício n.º Data Ofício nº. 48 Data 
Procº  

 

Procº 01.03.01.06 2005.06.16 
 

ASSUNTO: «Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal/2005» 
 

Tendo Luís Filipe Pires Fernandes deixado de fazer parte como membro desta Assembleia Municipal 
em virtude de ter pedido a suspensão do mandato por um período indeterminado a partir do dia 15 do corrente mês 
mês, tenho a honra de convocar V. Exª., nos termos do número um do artigo 12º. do Regimento da Assembleia  
Municipal de Bragança, para a  terceira  sessão ordinária deste Órgão Autárquico, que  terá lugar no próximo dia 
30 de Junho (Quinta - Feira),  com início às 09h30, no auditório « Paulo Quintela» de Bragança, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
 
1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior. 
2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção. 
3 – Período de Antes da Ordem do Dia. 
4 – Período da Ordem do Dia: 
4.1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e vida do Município. 
4.2 – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de Bragança: 
4.2.1 – Proposta da 2.ª Alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas; 
4.2.2 - Proposta de Regulamento de Publicidade e de Propaganda e Proposta de Alteração ao Capítulo VIII, 
Alusiva à Publicidade, da Tabela Geral de Taxas e Licenças em vigor no Município de Bragança; 
4.2.3 – Proposta de Regulamento do Arquivo da Câmara Municipal de Bragança. 
4.2.4 – Proposta da 7.ª modificação e 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal e 3.ª Revisão ao Plano Plurianual 
de Investimentos para o ano de 2005. 
4.3 – Discussão e tomada de conhecimento da seguinte proposta da Câmara Municipal de Bragança: 
4.3.1 – Proposta de Reclassificação/Rede Viária Concelhia. 
5 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção. 
I – Breve sessão de informação, com projecção de imagem, sobre a ETAR e visita ao respectivo local. 
I.2 – Visita aos depósitos de abastecimento de Água à Cidade de Bragança. 
 
Junto se envia a documentação de suporte relativa aos pontos 4.2.1 a 4.3.1       
 
Mais se envia  a V. Exª. o impresso do Seguro a fim de ser preenchido e devolvido a estes serviços até ao próximo 
dia 28, para posterior envio à  respectiva Companhia de Seguros. 
 
Obs. Dado que temos visitas ao exterior, que nos ocuparão algum tempo no final da sessão, solicitamos a todos os 
membros da Assembleia rigor na pontualidade, a fim de iniciar-mos os trabalhos à hora prevista.  
A Mesa agradece a colaboração solicitada. 
 

 
 
 
 
 



Com os melhores cumprimentos, 
 

No impedimento do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
 

O Primeiro Secretário, 
 
 

Acúrcio Álvaro Pereira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACTA NÚMERO 1/2005 
 

-------- Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e cinco, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, no edifício do Auditório Paulo Quintela, por convocatória do Presidente da Mesa da 

Assembleia, reuniu a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Bragança, constituída na 

primeira sessão ordinária daquele Órgão Autárquico, realizada nos dias 27 e 28 de Fevereiro do ano 

de 2002. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- QUÓRUM – O Presidente da Mesa, Telmo José Moreno – nos termos do número um do artigo 

89º. da Lei número 169/99 de 18 de Setembro pela nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro-  verificou a existência de quórum, tendo dado  início aos trabalhos da reunião e depois de 

ouvidos os representantes dos vários partidos políticos, bem como do Representante dos Presidentes de 

Junta de Freguesia na Comissão Permanente foi deliberado, por unanimidade, dos membros 

presentes convocar a primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal, para o dia vinte e cinco de 

Fevereiro (Sexta - Feira) do corrente ano, com a seguinte Ordem de Trabalhos:.----------------------------  

 

-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  

-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção.-----------------------------------------------------------------------  

-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 

vida do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.2 - Discussão e tomada de conhecimento da seguinte proposta da Câmara Municipal de 

Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.2.1 – Apresentação dos Projectos de cintura interior e do Projecto de remodelação da 

Avenida Cidade de Zamora.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.3 – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 

Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.3.1 – Projecto de Regulamento do Cartão de Munícipe do Concelho de Bragança---------------  

-------- 4.3.2 – Aumento do capital social da Sociedade “MMB – Mercado Municipal de Bragança, 

S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



-------- 4.3.3 – Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneos do 

Município de Bragança ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

-------- 4.3.4 – Proposta de Alteração ao Capítulo V, alusiva ao Artigo 17.º, da Tabela Geral de Taxas 

e Licenças em vigor no Município de Bragança --------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Discussão e tomada de conhecimento das seguintes propostas da Câmara Municipal de 

Bragança: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 5.1 – Parque de Estacionamento no Imóvel sito na Avenida Sá Carneiro ------------------------------  

-------- 5.2 – Parque de Estacionamento sito na Praça de Camões. ------------------------------------------------  

-------- 6 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- OUTROS ASSUNTOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PRESENÇAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Telmo José Moreno - Presidente da Mesa da Assembleia Municipal;-----------------------------------------  

-------- Acúrcio Álvaro Pereira -  Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia;---------------------------------------  

-------- Maria Elisa Monteiro Pires Vilela – Segunda Secretária da Mesa da Assembleia;-------------------------  

-------- Luís Manuel Madureira Afonso - Representante do Partido Social Democrata. ----------------------------  

-------- Luís Filipe Pires Fernandes - Representante do Partido Socialista;--------------------------------------------  

-------- José António Saraiva Brinquete – Representante da Coligação Democrática Unitária;------------------  

-------- Armindo dos Santos Carneiro Gonçalves - Representante do Partido Centro Democrático Social / 

Partido Popular;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- António Eduardo Fernandes Malhão -  Representante dos Presidentes de Junta de Freguesia na 

Comissão Permanente do Município de Bragança.--------------------------------------------------------------------------  

 

-------- FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
-------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião cerca das vinte e três horas e trinta 

minutos, da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida foi aprovada, por unanimidade, e vai ser 

assinada por todos os membros presentes.------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Exmº. Senhor 
Membro da Assembleia Munic ipal do Concelho de   
BRAGANÇA 

 

V / Ref.ª N / Ref.ª 
Ofício n.º Data Ofício nº. 6 Data 
Procº  

 

Procº 01.03.01.06 2005.02.16 
 

ASSUNTO: « Primeira  Sessão Ordinária da Assembleia Municipal/2005 
 
Nos termos da alínea b) do nº. 1 do artigo 54º. e alínea c) do nº. 1 do artigo 46º- A,  da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro com as alterações introduzidas  pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do artigo 32º. do 
Regimento da Assembleia Municipal de Bragança convoco todos os membros da mesma  Assembleia 
para a realização da primeira  sessão ordinária deste Órgão Autárquico, que  terá lugar no próximo 
dia 25 de Fevereiro (Sexta - Feira),  com início às 09h30, no auditório « Paulo Quintela» de Bragança, 
com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  
-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção.-----------------------------------------------------------------------  
-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 
vida do M unicípio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2 - Discussão e tomada de conhecimento da seguinte proposta da Câmara Municipal de 
Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2.1 – Apresentação dos Projectos de cintura interior e do Projecto de remodelação da 
Avenida Cidade de Zamora.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3 – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.1 – Projecto de Regulamento do Cartão de Munícipe do Concelho de Bragança---------------  
-------- 4.3.2 – Aumento do capital social da Sociedade “MMB – Mercado Municipal de Bragança, 
S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.3 – Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneos do 
Município de Bragança ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.4 – Proposta de Alteração ao Capítulo V, alusiva ao Artigo 17.º, da Tabela Geral de Taxas 
e Licenças em vigor no Município de Bragança --------------------------------------------------------------------------  
-------- 5 - Discussão e tomada de conhecimento das seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------- 5.1 – Parque de Estacionamento no Imóvel sito na Avenida Sá Carneiro ------------------------------  
-------- 5.2 – Parque de Estacionamento sito na Praça de Camões. ------------------------------------------------  
-------- 6 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  

 
Junto se envia a documentação de suporte relativa aos pontos 1 e 4.2.1 a 5.2      Quanto à restante documentação será enviada oportunamente.  
 

Com os melhores cumprimentos, 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
 



 
Telmo José Moreno 

JPS 

 
 

Exmº. Senhor 
Presidente da Comissão Executiva 

 
 

V / Ref.ª N / Ref.ª 
Ofício n.º Data Ofício nº. 7 Data 
Procº  

 

Procº 01.03.01.06 2005.02.16 
 
 
ASSUNTO: «Primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal /2005» 
 
Nos termos do número 1 do artigo 32º. do Regimento desta Assembleia Municipal e a fim de ser dada a 
maior divulgação possível, informo V. Exª. que, no próximo dia 25 de Fevereiro  (Sexta - Feira) com 
início às 9h30, no auditório « Paulo Quintela » de Bragança, se realiza a primeira  sessão ordinária 
deste Órgão Autárquico com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  
-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção.-----------------------------------------------------------------------  
-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 
vida do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2 - Discussão e tomada de conhecimento da seguinte proposta da Câmara Municipal de 
Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2.1 – Apresentação dos Projectos de cintura interior e do Projecto de remodelação da 
Avenida Cidade de Zamora.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3 – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.1 – Projecto de Regulamento do Cartão de Munícipe do Concelho de Bragança---------------  
-------- 4.3.2 – Aumento do capital social da Sociedade “MMB – Mercado Municipal de Bragança, 
S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.3 – Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneos do 
Município de Bragança ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.4 – Proposta de Alteração ao Capítulo V, alusiva ao Artigo 17.º, da Tabela Geral de Taxas 
e Licenças em vigor no Município de Bragança --------------------------------------------------------------------------  
-------- 5 - Discussão e tomada de conhecimento das seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------- 5.1 – Parque de Estacionamento no Imóvel sito na Avenida Sá Carneiro ------------------------------  
-------- 5.2 – Parque de Estacionamento sito na Praça de Camões. ------------------------------------------------  
-------- 6 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
 



 
Telmo José Moreno 

 
JPS 

 
Exmº. Senhor 
Director 

 
V / Ref.ª N / Ref.ª 

Ofício n.º Data Ofício nº. 8 Data 
Procº  

 

Procº 01.03.01.06 2005.02.16 
 
 
ASSUNTO: « Primeira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal /2005 » 
 
Nos termos do número 3 do artigo 32º. do Regimento desta Assembleia Municipal e a fim de ser dada a 
maior divulgação possível, informo V. Exª. que, no próximo dia 25 de Fevereiro ( Sexta - Feira ), com 
início às 9h30, no auditório « Paulo Quintela » de Bragança, se realiza a primeira sessão ordinária 
deste Órgão Autárquico com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  
-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção.-----------------------------------------------------------------------  
-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 
vida do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2 - Discussão e tomada de conhecimento da seguinte proposta da Câmara Municipal de 
Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2.1 – Apresentação dos Projectos de cintura interior e do Projecto de remodelação da 
Avenida Cidade de Zamora.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3 – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.1 – Projecto de Regulamento do Cartão de Munícipe do Concelho de Bragança---------------  
-------- 4.3.2 – Aumento do capital social da Sociedade “MMB – Mercado Municipal de Bragança, 
S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.3 – Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneos do 
Município de Bragança ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.3.4 – Proposta de Alteração ao Capítulo V, alusiva ao Artigo 17.º, da Tabela Geral de Taxas 
e Licenças em vigor no Município de Bragança --------------------------------------------------------------------------  
-------- 5 - Discussão e tomada de conhecimento das seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------- 5.1 – Parque de Estacionamento no Imóvel sito na Avenida Sá Carneiro ------------------------------  
-------- 5.2 – Parque de Estacionamento sito na Praça de Camões. ------------------------------------------------  
-------- 6 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
 

 



Telmo José Moreno 
 

 
JPS 

EEDDIITTAALL  NNºº..  11//22000055  
  

------------ TTEELLMMOO  JJOOSSÉÉ  MMOORREENNOO,,  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  MMEESSAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEII AA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
BBRRAAGGAANNÇÇAA::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
------------ TToorrnnaa  ppúúbbll iiccoo  qquuee,,  eemm  ccuummpprriimmeennttoo  ddoo  ddiissppoossttoo  nnoo  nnúúmmeerroo  ttrrêêss  ddoo  aarrtt iiggoo  
8844ºº..  ddaa  LLeeii  nnúúmmeerroo  55--AA//22000022,,  ddee  1111  ddee  JJaanneeiirroo,,  tteerráá  lluuggaarr  nnoo  ddiiaa  2255  ddee  FFeevvee rreeii rroo,,  
((SSeexxttaa--ffeeii rraa)),,  aa  pprriimmeeii rraa  sseessssããoo  oorrddiinnáárriiaa  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall   ddee  BBrraaggaannççaa,,   
ccoomm  iinníícciioo  ààss  0099hh3300,,  nnoo  AAuuddiittóórriioo  ««PPaauulloo  QQuuiinntteellaa»»  ddee  BBrraaggaannççaa,,  ssiittoo  nnaa  RRuuaa  AAbbíí ll iioo  
BBeeççaa  nnºº..  7755//7777,,  ccoomm  aa  sseegguuiinnttee  oorrddeemm  ddee  ttrraabbaallhhooss::  ----------------------------------------------------------------------------------   
  
------1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.-------  
------2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção.--------------------------------------  
------3 – Período de Antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------  
------4 – Período da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------  
------4.1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 
sobre o estado e vida do Município.---------------------------------------------------  
------4.2 - Discussão e tomada de conhecimento da seguinte proposta da 
Câmara Municipal de Bragança:-------------------------------------------------------  
------4.2.1 – Apresentação dos Projectos de cintura interior e do Projecto de 
remodelação da Avenida Cidade de Zamora.---------------------------------------  
------4.3 – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara 
Municipal de Bragança:-----------------------------------------------------------------  
------4.3.1 – Projecto de Regulamento do Cartão de Munícipe do Concelho de 
Bragança----------------------------------------------------------------------------------  
------4.3.2 – Aumento do capital social da Sociedade “MMB – Mercado 
Municipal de Bragança, S.A. ----------------------------------------------------------  
------4.3.3 – Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento 
Subterrâneos do Município de Bragança----------------------------------------------  
------4.3.4 – Proposta de Alteração ao Capítulo V, alusiva ao Artigo 17.º, da 
Tabela Geral de Taxas e Licenças em vigor no Município de Bragança ----------  
------5 - Discussão e tomada de conhecimento das seguintes propostas da 
Câmara Municipal de Bragança: ----------------------------------------------------- 
------5.1 – Parque de Estacionamento no Imóvel sito na Avenida Sá Carneiro ---  
------5.2 – Parque de Estacionamento sito na Praça de Camões. ------------------  
------6 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------  
  
------------ MMaaiiss  ttoorrnnaa  ppúúbblliiccoo  qquuee  aa  mmeessmmaa  AAggeennddaa  ddee  TTrraabbaallhhooss  ccoomm  aa  rreessppeeccttiivvaa  
ddooccuummeennttaaççããoo  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuull ttaaddaa,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  ooss  ee ffeeiittooss  ddeeffiinniiddooss  nnaa  
LLeeii,,  eemm  qquuaallqquueerr  ddiiaa  úúttii ll ,,  ddaass  99hh0000  ààss  1122hh3300  ee  ddaass  1144hh0000  ààss  1177hh3300  nnooss  SSee rrvviiççooss  ddee  
AAppooiioo  AAddmmiinnii ssttrraattiivvoo  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall ,,  ssii ttooss  nnaa  RRuuaa  AAbbííll iioo  BBeeççaa  nnºº..  7755//7777--
BBrraaggaannççaa.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
------------ PPaarraa  ccoonnhheecciimmeennttoo  ggeerraall   ssee  ppuubbll iiccaa  oo  pprreesseennttee  EEddiittaall  ee  oouuttrrooss  ddee  iigguuaall  tteeoorr  
qquuee  vvããoo  sseerr  aaffiixxaaddooss  nnooss  lluuggaarreess  ppúúbblliiccooss  ddee  eesstt ii lloo..  --------------------------------------------------------------------------------------   



  
------- Assembleia Municipal de Bragança, 16 de Fevereiro de 2005. ------------------------  

 
 

ACTA NÚMERO 1/2005 
 

-------- Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e cinco, pelas vinte e uma  horas 

e trinta minutos, no edifício do Auditório Paulo Quintela, por convocatória do Presidente da Mesa da 

Assembleia, reuniu a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Bragança, constituída na 

primeira sessão ordinária daquele Órgão Autárquico, realizada nos dias 27 e 28 de Fevereiro do ano 

de 2002. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

----------QUÓRUM – O Primeiro Secretário da Mesa, Acúrcio Álvaro Pereira – nos termos do número um 

do artigo 89º. da Lei número 169/99 de 18 de Setembro pela nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 

11 de Janeiro verificou a existência de quórum, tendo dado  início aos trabalhos da reunião e depois de 

ouvidos os representantes dos vários partidos políticos, bem como do Representante dos Presidentes de 

Junta de Freguesia na Comissão Permanente foi deliberado, por unanimidade, dos membros 

presentes convocar a primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal, para o dia vinte e cinco de 

Fevereiro (Sexta - Feira) do corrente ano, com a seguinte Ordem de Trabalhos:.----------------------------  

 

-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  

-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção . ----------------------------------------------------------------------  

-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 .1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 

vida do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.2 - Discussão e tomada de conhecimento da seguinte proposta da Câmara Municipal de 

Bragança:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.2.1 – Apresentação dos Projectos da Circular interna e do Projecto de remodelação da 

Avenida Cidade de Zamora.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 .3  – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 

Bragança :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.3.1 – Projecto de Regulamento do Cartão de Munícipe do Concelho de Bragança---------------  

-------- 4.3.2 – Aumento do capital social da Sociedade “MMB – Mercado Municipal de Bragança, 

S.A --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    



-------- 4.3.3 – Projecto de Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneos do 

Município de Bragança ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

-------- 4 .3 .4 – Proposta de Alteração ao Capítulo V, alusiva ao Artigo 17.º, da Tabela de Taxas e 

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

-------- 5 - Discussão e tomada de conhecimento das seguintes propostas da Câmara Municipal de 

Bragança:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 5.1 – Parque de Estacionamento no Imóvel sito na Avenida Sá Carneiro ------------------------------  

-------- 5.2 – Parque de Estacionamento sito na Praça de Camões. ------------------------------------------------  

-------- 6 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- OUTROS ASSUNTOS: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- PRESENÇAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Telmo José Moreno - Presidente da Mesa da Assembleia Municipal;-----------------------------------------  

-------- Acúrcio Álvaro Pereira -  Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia;---------------------------------------  

-------- Maria Elisa Monteiro Pires Vilela – Segunda Secretária da Mesa da Assembleia;-------------------------  

-------- Luís Manuel Madureira Afonso - Representante do Partido Social Democrata. ----------------------------  

-------- Luís Filipe Pires Fernandes - Representante do Partido Socialista;--------------------------------------------  

-------- José António Saraiva Brinquete – Representante da Coligação Democrática Unitária;------------------  

-------- Armindo dos Santos Carneiro Gonçalves - Representante do Partido Centro Democrático Social / 

Partido Popular;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- António Eduardo Fernandes Malhão -  Representante dos Presidentes de Junta de Freguesia na 

Comissão Permanente do Município de Bragança.--------------------------------------------------------------------------  

 

-------- FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
-------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião cerca das vinte e três horas e trinta 

minutos, da qual se lavrou a presente  acta que, depois de lida foi aprovada, por unanimidade, e  vai ser 

assinada por todos os membros presentes.------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 



 
 
 
 

FIM DO PROCESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ACTA NÚMERO  9/2004 
 

-------- Aos  dezoito dias do mês de  Novembro do ano  dois mil e quatro, pelas vinte e uma  horas e 

trinta minutos, no edifício do antigo Centro Cultural Municipal de Bragança, por convocatória do 

Presidente da Mesa da Assembleia, reuniu a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de 

Bragança, constituída na primeira sessão ordinária daquele Órgão Autárquico, realizada nos dias 27 e 

28 de Fevereiro do ano de 2002.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- QUÓRUM – O Presidente da Mesa, Telmo José Moreno – nos termos do número um do artigo 

89º. da Lei número 169/99 de 18 de Setembro pela nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro-  verificou a existência de quórum, tendo dado  início aos trabalhos da reunião e depois de 

ouvidos os representantes dos vários partidos políticos, bem como do Representante dos Presidentes de 

Junta de Freguesia na Comissão Permanente foi deliberado, por unanimidade, dos membros 

presentes convocar a quinta sessão ordinária da Assembleia Municipal, para o dia vinte e nove de 

Novembro (Segunda - Feira) do corrente ano, com a seguinte Ordem de Trabalhos:.----------------------  

 

-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  

-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção . ----------------------------------------------------------------------  

-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 .1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 

vida do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 .2  – Discussão e deliberação sobre as propostas da Câmara Municipal de Bragança : -------  

-------- 4.2.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO PARA O ANO 

ECONÓMICO DE 2005--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.2.2 -  CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (15 ANOS), NO 

VALOR DE 2.500.000,00 EUROS, A UTILIZAR NO ANO DE 2005, PARA FINANCIAMENTO DA 

COMPONENTE DE INVESTIMENTO DA AUTARQUIA EM PROJECTOS DE INVESTIMENTO. -------------            

-------- 4.2.3 -  SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM 

LOCAL FIXO – FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM, PARA O 

ANO DE 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



-------- 4 .2 .4 –   FIXAÇÃO DE TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS. --------------------------------      

-------- 5 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- OUTROS ASSUNTOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia  informou os membros presentes, relativamente à 

actual situação da Comunidade Urbana de Trás –os - Montes. ----------------------------------------------------------  

 

-------- PRESENÇAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Telmo José Moreno  - Presidente da Mesa da Assembleia Municipal;----------------------------------------  

-------- Acúrcio  Álvaro Pereira -  Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia;--------------------------------------  

-------- Maria Elisa Monteiro Pires Vilela – Segunda Secretária da Mesa da Assembleia;-------------------------  

-------- Luís Manuel Madureira Afonso - Representante do Partido Social Democrata. ----------------------------  

-------- Luís Filipe Pires Fernandes - Representante do Partido Socialista;--------------------------------------------  

-------- Luís de Sousa Costa – Representante da Coligação Democrática Unitária;---------------------------------  

-------- Armindo dos Santos Carneiro Gonçalves - Representante do Partido Centro Democrático Social / 

Partido Popular;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- António Eduardo Fernandes Malhão -  Representante dos Presidentes de Junta de Freguesia na 

Comissão Permanente do Município de Bragança.--------------------------------------------------------------------------  

 

-------- FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
-------- E não havendo mais assuntos  a tratar, foi encerrada a reunião cerca das vinte e três horas e trinta 

minutos, da qual se  lavrou a presente  acta que, depois de lida foi aprovada, por unanimidade, e  vai ser 

assinada por todos os membros presentes.------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

Exmº. Senhor 

Membro da Assembleia Municipal do Concelho de   

BRAGANÇA 

 

V / Ref.ª N / Ref.ª 
Ofício n.º Data Ofício nº.  118 Data 
Procº  

 

Procº 01.03.01.06 2004.11.18 
 

ASSUNTO: « Quinta  Sessão Ordinária da Assembleia Municipal/2004 
 
Nos termos da alínea b) do nº. 1 do artigo 54º. e alínea c) do nº. 1 do artigo 46º- A,  da Lei nº. 169/99, de 
18 de Setembro com as alterações introduzidas  pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do artigo 32º. do 
Regimento da Assembleia Municipal de Bragança convoco todos os membros da mesma  Assembleia 
para a realização da quinta  sessão ordinária deste Órgão Autárquico, que  terá lugar no próximo dia 
29 de Novembro (Segunda - Feira ),  com início às 09h30, no auditório « Paulo Quintela» do antigo 
Centro Cultural Municipal de Bragança, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  
-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção . ----------------------------------------------------------------------  
-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 .1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 
vida do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 .2  – Discussão e deliberação sobre as propostas da Câmara Municipal de Bragança : -------  
-------- 4.2.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO PARA O ANO 
ECONÓMICO DE 2005--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2.2 -  CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (15 ANOS), NO 
VALOR DE 2.500.000,00 EUROS, A UTILIZAR NO ANO DE 2005, PARA FINANCIAMENTO DA 
COMPONENTE DE INVESTIMENTO DA AUTARQUIA EM PROJECTOS DE INVESTIMENTO. -------------            
-------- 4.2.3 -  SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM 
LOCAL FIXO – FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM, PARA O 
ANO DE 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
-------- 4 .2 .4 –   FIXAÇÃO DE TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS. --------------------------------      
-------- 5 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  
 

Junto se envia a documentação de suporte relativa aos pontos 1 e 4.2.1 a 4.2.4. 
Quanto à restante documentação será enviada oportunamente. 

 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
O  Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
 

Telmo José Moreno 



 
 
 
Exmº. Senhor 
Presidente da Comissão Executiva 

 
 
 

V / Ref.ª N / Ref.ª 
Ofício n.º Data Ofício nº. 119 Data 
Procº  

 

Procº 01.03.01.06 2004.11.18 
 
 
ASSUNTO: «  Quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal /2004 » 
 
Nos termos do número 1 do artigo 32º. do Regimento desta Assembleia Municipal e a fim de ser dada a 
maior divulgação possível, informo V. Exª. que, no próximo dia 29 de Novembro  (Segunda - Feira) com 
início às 9h30, no auditório « Paulo Quintela » do antigo Centro Cultural Municipal de Bragança, se 
realiza a quinta sessão ordinária deste Órgão Autárquico com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  
-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção . ----------------------------------------------------------------------  
-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 .1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 
vida do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 .2  – Discussão e deliberação sobre as propostas da Câmara Municipal de Bragança : -------  
-------- 4.2.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO PARA O ANO 
ECONÓMICO DE 2005--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2.2 -  CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (15 ANOS), NO 
VALOR DE 2.500.000,00 EUROS, A UTILIZAR NO ANO DE 2005, PARA FINANCIAMENTO DA 
COMPONENTE DE INVESTIMENTO DA AUTARQUIA EM PROJECTOS DE INVESTIMENTO. -------------            
-------- 4.2.3 -  SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM 
LOCAL FIXO – FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM, PARA O 
ANO DE 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
-------- 4 .2 .4 –   FIXAÇÃO DE TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS. --------------------------------      
-------- 5 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

O  Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
 
 
 

Telmo José Moreno 
 
 

 



 
 
 
Exmº. Senhor 
Director 
 
 

V / Ref.ª N / Ref.ª 
Ofício n.º Data Ofício nº. 120 Data 
Procº  

 

Procº 01.03.01.06 2004.11.18 
 
 
ASSUNTO: «  Quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal /2004 » 
 
Nos termos do número 3 do artigo 32º. do Regimento desta Assembleia Municipal e a fim de ser dada a 
maior divulgação possível, informo V. Exª. que, no próximo dia 29 de Novembro ( Segunda - Feira ), 
com início às 9h30, no auditório « Paulo Quintela » do antigo Centro Cultural Municipal de Bragança, se 
realiza a quinta sessão ordinária deste Órgão Autárquico com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
-------- 1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.----------------------------------  
-------- 2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção . ----------------------------------------------------------------------  
-------- 3 – Período de Antes da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 – Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 .1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o estado e 
vida do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4 .2  – Discussão e deliberação sobre as propostas da Câmara Municipal de Bragança : -------  
-------- 4.2.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO PARA O ANO 
ECONÓMICO DE 2005--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- 4.2.2 -  CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (15 ANOS), NO 
VALOR DE 2.500.000,00 EUROS, A UTILIZAR NO ANO DE 2005, PARA FINANCIAMENTO DA 
COMPONENTE DE INVESTIMENTO DA AUTARQUIA EM PROJECTOS DE INVESTIMENTO. -------------            
-------- 4.2.3 -  SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO EM 
LOCAL FIXO – FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM, PARA O 
ANO DE 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
-------- 4 .2 .4 –   FIXAÇÃO DE TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS. --------------------------------      
-------- 5 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

O  Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 
 
 
 

Telmo José Moreno 
 

 

 



EEDDIITTAALL  NNºº..  1155//22000044  
  

------------TTEELLMMOO  JJOOSSÉÉ  MMOORREENNOO,,  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  MMEESSAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
BBRRAAGGAANNÇÇAA::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
------------TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo  qquuee,,  eemm  ccuummpprr iimmeennttoo  ddoo  ddiissppoossttoo  nnoo  nnúúmmeerroo  ttrrêêss  ddoo  aarrttiiggoo  
8844ºº..  ddaa  LLeeii  nnúúmmeerroo  55--AA//22000022,,  ddee  1111  ddee  JJaanneeiirroo,,  tteerráá  lluuggaarr  nnoo  ddiiaa  2299  ddee  
NNoovveemmbbrroo,,  ((SSeegguunnddaa--ffeeiirraa)),,  aa  qquuiinnttaa  sseessssããoo  oorrddiinnáárriiaa  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall  
ddee  BBrraaggaannççaa,,  ccoomm  iinníícciioo  ààss  0099hh3300,,  nnoo  AAuuddiittóórr iioo  ««  PPaauulloo  QQuuiinntteellaa  »»  ddoo  aannttiiggoo  
CCeennttrroo  CCuullttuurraall  MM uunniicciippaall  ddee  BBrraaggaannççaa,,  ssiittoo  nnaa  RRuuaa  AAbbííll iioo  BBeeççaa  nnºº..  7755//7777,,    ccoomm  
aa  sseegguuiinnttee  oorrddeemm  ddee  ttrraabbaallhhooss::  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
------1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.-------  
------2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção . -------------------------------------  
------3 – Período de Antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------  
------4 – Período da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------  
------4 .1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 
sobre o estado e vida do Município.---------------------------------------------------  
------4 .2  – Discussão e deliberação sobre as propostas da Câmara Municipal 
de Bragança :-----------------------------------------------------------------------------  
------4.2.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO PARA O ANO 
ECONÓMICO DE 2005--------------------------------------------------------------------  
------4.2.2 -  CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS (15 
ANOS), NO VALOR DE 2.500.000,00 EUROS, A UTILIZAR NO ANO DE 2005, PARA 
FINANCIAMENTO DA COMPONENTE DE INVESTIMENTO DA AUTARQUIA EM 
PROJECTOS DE INVESTIMENTO. ----------------------------------------------------------            
------4.2.3 -  SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO 
PÚBLICO EM LOCAL FIXO – FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITO 
DE PASSAGEM, PARA O ANO DE 2005. -------------------------------------------------   
------4 .2 .4 –   FIXAÇÃO DE TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS. ---------      
------5 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção.----------------------------------------------------  
  
------------MM aaiiss  ttoorrnnaa  ppúúbblliiccoo  qquuee  aa  mmeessmmaa  AAggeennddaa  ddee  TTrraabbaallhhooss  ccoomm  aa  rreessppeeccttiivvaa  
ddooccuummeennttaaççããoo  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  ooss  eeffeeiittooss  ddeeffiinniiddooss  
nnaa  LLeeii,,  eemm  qquuaallqquueerr  ddiiaa  úúttiill ,,  ddaass  99hh0000  ààss  1122hh3300  ee  ddaass  1144hh0000  ààss  1177hh3300  nnooss  
SSeerrvviiççooss  ddee  AAppooiioo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ddaa  AAsssseemmbblleeiiaa  MMuunniicciippaall ,,  ssii ttooss  nnaa    RRuuaa  AAbbííll iioo  
BBeeççaa  nnºº..  7755//7777--BBrraaggaannççaa.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
------------PPaarraa  ccoonnhheecciimmeennttoo  ggeerraall   ssee  ppuubblliiccaa  oo  pprreesseennttee  EEddiittaall  ee  oouuttrrooss  ddee  iigguuaall  
tteeoorr  qquuee  vvããoo  sseerr   aaffiixxaaddooss  nnooss  lluuggaarreess  ppúúbblliiccooss  ddee  eessttii lloo..  ------------------------------------------------------------------   
  
-------Assembleia Municipal de Bragança, 18 de Novembro de 2004. -------------------  
 

 
 

__________________________________ 



 
FIM DO PROCESSO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACTA NÚMERO  7/2004 
 

----------Aos  quinze dias do mês de  Setembro do ano  dois mil e quatro, pelas 

vinte e uma  horas e trinta minutos, no edifício do antigo Centro Cultural Municipal de 

Bragança, por convocatória do Presidente da Mesa da Assembleia, reuniu a 

Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Bragança, constituída na 

primeira sessão ordinária daquele Órgão Autárquico, realizada nos dias 27 e 28 de 

Fevereiro do ano de 2002. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

----------QUÓRUM – O Primeiro Secretário da Mesa, Acúrcio Álvaro Pereira – nos 

termos do número um do artigo 89º. da Lei número 169/99 de 18 de Setembro pela 

nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro - verificou a existência de 

quórum, tendo dado início aos trabalhos da reunião e depois de ter ouvido os 

representantes dos vários partidos políticos, bem como o Representante dos 

Presidentes de Junta de Freguesia na Comissão permanente foi deliberado, por 

unanimidade, dos membros presentes, convocar a quarta sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, para o dia 28 de Setembro (Terça-Feira) do corrente ano, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
 

      1 -ACTA -  Leitura,  discussão e votação  da  acta da   3ª sessão ordinária     

realizada em 30 de Junho de 2004 . 

           2 - PÚBLICO - 1º. Período de intervenção. 

           3 -  Período de Antes da Ordem do Dia. 

           4 – Período da Ordem do Dia: 

           4 .1 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara    

          sobre o estado e vida do Município. 

           4 .2  –Discussão e deliberação sobre as propostas da Câmara Municipal   

          de Bragança: 

           4 .2 .1 – Geminação entre as cidades de Bragança e Bragança Paulista: 

Proposta de geminação  e Carta de Geminação; 

4 .2 .2 – Proposta para a   criação da Associação que se designará de “Acade- 

               da máscara; 

4 .2 .3 -   Regulamento de organização dos serviços municipais – Quadro do 

                pessoal – Alteração;  



4.2.4 – Projecto de regulamento interno do Parque de Campismo do sabor; 

4.2.5 – Concurso público para concessão da exploração de dois parques de  

            estacionamento subterrâneo  para  viaturas  ligeiras e  concessão de  

            exploração de lugares de estacionamento pago na via pública. 

 

5 – PÚBLICO – 2º Período de intervenção. 

----------PRESENÇAS: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Acúrcio  Álvaro Pereira -  Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia;------------ 

----------Maria Elisa Monteiro Pires Vilela – Segunda Secretária da Mesa da 

Assembleia;----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Luís Manuel Madureira Afonso - Representante do Partido Social Democrata. -- 

----------Luís Filipe Pires Fernandes - Representante do Partido Socialista;------------------ 

---------José António Saraiva Brinquete – Representante da Coligação Democrática 

Unitária;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------António Eduardo Fernandes Malhão -  Representante dos Presidentes de Junta  

de Freguesia na Comissão Permanente do Município de Bragança -------------------------- 

 

----------FALTAS: Telmo José Moreno  - Presidente da Mesa da Assembleia Municipal;  

---------Armindo dos Santos Carneiro Gonçalves - Representante do Partido Centro 

Democrático Social / Partido Popular;------------------------------------------------------------------ 

 
 

----------E não havendo mais assuntos  a tratar, foi encerrada a reunião cerca das vinte 

e três horas e trinta minutos, da qual se  lavrou a presente  acta que, depois de lida foi 

aprovada, por unanimidade, e  vai ser assinada por todos os membros presentes.------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---- --------------------------------------------------------------ACTA NÚMERO 8/2004----------------------------------------------------------------  
 

---------Aos vinte e um dias do mês de Setembro do ano dois mil e quatro,  pelas vinte e uma horas e 
trinta minutos, no edifício do antigo Centro Cultural Municipal de Bragança, reuniu a Comissão 
Permanente da Assembleia Municipal de Bragança , constituída na primeira sessão ordinária 
daquele Órgão Autárquico, realizada nos dias 27 e 28 de  Fevereiro do ano de 2002. -------------------------- 

 
---------QUÓRUM – O Primeiro Secretário da Mesa, Acúrcio Álvaro Pereira –  nos termos do número um 
do artigo 89º. da Lei número 169/99 de 18 de Setembro pela nova redacção dada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro - verificou a existência de quórum, tendo dado início aos trabalhos da 
reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------- 1 – Funcionamento da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------- 
-------- 2– Instalações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- 3 – Quadro do pessoal; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- 4 – Orçamento da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

 
-------- Após análise e discussão dos temas incluídos na Ordem de Trabalhos foi decidido o seguinte:- 

 
-----------1 – Funcionamento da Assembleia Municipal –  A Assembleia Municipal deve ser dignificada, 
promovendo-se a sua divulgação através da Imprensa Local e outros meios ao nosso alcance. -----------  
-----------2 – Instalações – Criar um espaço para que as Forças Partidárias com assento na Assembleia 
Municipal, possam receber com dignidade os Munícipes.---------------------------------------------------------------------------------  
-----------3 – Quadro de Pessoal –  Manter o actual Quadro de Pessoal é suficiente para o bom e normal 
desempenho dos procedimentos administrativos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------4 – Orçamento da Assembleia Municipal – Sugerir à Câmara Municipal que diligencie no 
sentido de criar uma rubrica própria no Orçamento, rubrica essa que corresponderá ao Orçamento 
destinado à Assembleia Municipal. O Orçamento deverá continuar a ser gerido pela Câmara. ------------ 

 

---------PRESENÇAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------Acúrcio Álvaro Pereira -  Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia-------------------------------------------- -- 
---------Maria Elisa Monteiro Pires Vilela – Segunda Secretária da Mesa da Assembleia; ------------------------- 
-------- Luís Manuel Madureira Afonso - Representante do Partido Social Democrata. ------------------------------ 
---------Luís Filipe Pires Fernandes - Representante do Partido Socialista; -------------------------------------------------- 
-------- José António Saraiva Brinquete – Representante da Coligação Democrática Unitária; ------------------ 
---------António Eduardo Fernandes Malhão - Representante dos Presidentes de Junta  de Freguesia na 
Comissão Permanente do Município de Bragança ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------OUTRAS PRESENÇAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------António Jorge Nunes – Presidente da Câmara Municipal de Bragança.------------------------------------------- 
 
--------FALTAS: Telmo José Moreno - Presidente da Mesa da Assembleia Municipal----------------------------------- 
--------Armindo dos Santos Carneiro Gonçalves - Representante do Partido Centro Democrático Social / 
Partido Popular; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

--------E não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião cerca das vinte e três horas e 
quarenta minutos, da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida foi aprovada, por 
unanimidade, e vai ser assinada por todos os membros presentes. -------------------------------------------------------- 
 





ACTA NÚMERO  3/2003 
 

----------Aos  oito dias do mês de Abril do ano  dois mil e três, pelas vinte e uma  

horas e trinta minutos, na Biblioteca do Centro Cultural Municipal de Bragança, por 

convocatória do Presidente da Mesa da Assembleia, reuniu a Comissão Permanente 

da Assembleia Municipal de Bragança, constituída na primeira sessão ordinária 

daquele Órgão Autárquico, realizada nos dias 27 e 28 de Fevereiro do mesmo ano.-- 

 

----------QUÓRUM – O Presidente da Mesa, Telmo José Moreno – nos termos do 

número um do artigo 89º. da Lei número 169/99 de 18 de Setembro pela nova 

redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro - verificou a existência de 

quórum, tendo dado  início aos trabalhos da reunião e depois de ouvidos os 

representantes dos vários partidos políticos, bem como do Representante dos 

Presidentes de Junta de Freguesia na Comissão Permanente foi deliberado, por 

unanimidade, dos membros presentes convocar a segunda sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, para o dia trinta de Abril (Quarta – Feira) do corrente ano, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:. ------------------------------------------------------------- 
 

----------1 – ACTA -  Leitura, discussão e votação da acta da sessão anterior.--------- 

----------2 – PÚBLICO -  1º. Período de intervenção .--------------------------------------------- 

----------3 – Período de Antes da Ordem do Dia.--------------------------------------------------- 

----------4 – Período da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------- 
 

----------4 .1 – Apreciação e informação escrita do Senhor Presidente da Câmara 

sobre o estado e vida do Município.----------------------------------------------------------------- 
 

----------4 .2  – Discussão e deliberação sobre as propostas da Câmara Municipal 

de Bragança :------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------4.2.1 - Relatório de Prestação de Contas - Gestão, relativo ao ano  2002; ---  

----------4.2.2 - Primeira Revisão do PPI e Orçamento de 2003;------------------------------ 

----------4.2.3 -  Conselho Municipal de Educação - Constituição; ------------------------- 

----------4.2.4 - Hasta Pública de Terrenos;---------------------------------------------------------- 

 

 

----------5 – PÚBLICO – 2ª. Intervenção. ------------------------------------------------------------- 



 

----------OUTROS ASSUNTOS: -------------------------------------------------------------------------- 

 

----------PRESENÇAS: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Acúrcio  Álvaro Pereira -  Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia;------------ 

----------Maria Elisa Monteiro Pires Vilela – Segunda Secretária da Mesa da 

Assembleia;----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Luís Manuel Madureira Afonso – Representante do Partido Social Democrata;-- 

----------Luís Filipe Pires Fernandes - Representante do Partido Socialista;------------------ 

---------José António Saraiva Brinquete – Representante da Coligação Democrática 

Unitária;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Armindo dos Santos Carneiro Gonçalves - Representante do Partido Centro 

Democrático Social / Partido Popular;------------------------------------------------------------------ 

----------António Eduardo Fernandes Malhão -  Representante dos Presidentes de Junta 

de Freguesia na Comissão Permanente do Município de Bragança -------------------------- 

 

----------FALTAS: Telmo José Moreno - Presidente da Mesa da Assembleia;--------------- 

 

 
----------E não havendo mais assuntos  a tratar, foi encerrada a reunião cerca das vinte 

e duas horas e trinta minutos, da qual se  lavrou a presente  acta que, depois de lida 

foi aprovada, por unanimidade, e  vai ser assinada por todos os membros presentes.--- 

 



ACTA NÚMERO  2/2003 
 

 
 

----------Aos  vinte e sete dias do mês Março do ano dois mil e três, pelas vinte e 

uma  horas e trinta minutos, na Biblioteca do Centro Cultural Um 

+ nicipal de Bragança, por convocatória do Presidente da Mesa da Assembleia, reuniu 

a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Bragança, constituída na 

primeira sessão ordinária daquele Órgão Autárquico, realizada nos dias 27 e 28 de 

Fevereiro do mesmo ano.-------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

----------QUÓRUM – O Presidente da Mesa, Telmo José Moreno – nos termos do 

número um do artigo 89º. da Lei número 169/99 de 18 de Setembro pela nova 

redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro-  verificou a existência de 

quórum, tendo dado  início aos trabalhos da reunião e depois de ouvidos os 

representantes dos vários partidos políticos, bem como do Representante dos 

Presidentes de Junta de Freguesia na C   omissão Permanente foi deliberado por 

unanimidade dos membros presentes aprovar o Programa definitivo das 

Comemorações do 25 de Abril,  proveniente da Câmara Municipal.------------------------ 

 

----------Programa das Comemorações do 25 de Abril:---------------------------------------- 

 

10.00 Horas – Concentração no Jardim António José de Almeida;--------------------------- 
 

10.30 Horas – Visita ao Elemento Escultórico da autoria do Escultor Pedro Croft, 

no Jardim António José de Almeida;---------------------------------------------------------------- 
 

10.45 Horas – Embarque em autocarro na Praça da Sé, com destino à Avenida das 

Forças Armadas, em Vale D` Álvaro [junto à saída do Túnel];-------------------------------- 

 

11.00 Horas – Inauguração do Monumento Escultórico, alusivo ao 25 de Abril, da 

autoria do escultor José Rodrigues;------------------------------------------------------------------- 
 

11.45 Horas – Embarque em autocarro para Faílde, com passagem pelas obras das 

Piscinas e Pavilhão Municipais;-------------------------------------------------------------------------- 



13.00 Horas – Inauguração da Sede da Junta de Freguesia de FAÍLDE;----------------- 
 

13.30 Horas – Almoço Comunitário em FAÍLDE.-------------------------------------------------- 
 

(Preside às Cerimónias, Sua Excelência O Secretário de Estado da Presidência 

do Conselho de Ministros, Dr. Domingos Jerónimo).-------------------------------------------- 

 

Os Membros da Comissão Permanente, estão de acordo com o programa 

apresentado, mas consideram que à margem deste, deverá ser criado um outro para a 

população em geral do Concelho de Bragança - tendo este uma componente cultural - 

Entre essas iniciativas salientaram a apresentação de uma Exposição feita pelas 

crianças das Escolas de Bragança, alusiva a esta data tão importante.---------------------- 

Referiram que é de extrema importância a identidade das gerações mais novas com a 

data 25 de Abril.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais sugeriram, que fosse feito um espectáculo popular, num largo da Cidade de 

Bragança, com bandas de música locais ( vulgo bandas de garagem), representativas 

para as gerações mais jovens do nosso Concelho.------------------------------------------------ 

 

Programa para a População:-------------------------------------------------------------------------- 

 

9 Horas da manhã - Lançamento de 25 Morteiros----------------------------------------------- 

A partir das 15 Horas - Festa Popular - Grupos Musicais da Região - Local Praça da 

Sé ou Polis.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------PRESENÇAS: Telmo José Moreno, Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, Acúrcio Álvaro Pereira - Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia, Luís 

Filipe Pires Fernandes - Representante do Partido Socialista, José António Saraiva 

Brinquete – Representante da Coligação Democrática Unitária, Armindo dos Santos 

Carneiro Gonçalves - Representante do Partido Centro Democrático Social / Partido 

Popular;  e António Eduardo Fernandes Malhão -  Representante dos Presidentes de 

Junta de Freguesia na Comissão Permanente do Município de Bragança ------------------ 

 

----------FALTAS: Maria Elisa Monteiro Pires Vilela - Segunda Secretária da Mesa da 

Assembleia, Luís Manuel Madureira Afonso – Representante do partido Social 

Democrata ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
----------E não havendo mais assuntos  a tratar, foi encerrada a reunião cerca das vinte 

e duas horas e trinta minutos, da qual se  lavrou a presente  acta que, depois de lida 

foi aprovada, por unanimidade, e  vai ser assinada por todos os membros presentes.--- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


