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LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIP
BRAGANÇA:

Certifica que na Ata da Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e doze/Mandato 2009-2013,
desta Assembleia Municipal/ realizada no dia vinte e sete de abril, no edifício do antigo Centro Cultural
Municipal de Bragança, no auditório "Paulo Quintela", na qual participaram noventa e dois membros

dos noventa e nove que a constituem, se encontram aprovadas em minuta, as seguintes deliberações: .
QUORUM - Verificada a existência de quorum deu-se início aos trabalhos cerca das nove horas e trinta
minutos e foram presentes:

EXPEDIENTE: Alínea n) do n.° l do artigo 46°. A da Lei r^. 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
f

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE ENTRADA NOS SERVIÇOS
ASSEMBLEIA MUNICIPAL A PARTIR DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012

D

23/02

Remetente
CM B

24/02 Alcidio Augusto Castanheira

Assunto

Convite ao Sr. PMAM - Deslocação às instalações da FaurecÍa
Convite para os representantes dos encarregados de educação

dos alunos das Escolas Secundárias e Agrupamentos

reunirem com a Comissão de Educação para discussão do

assunto (( Política Educativa para o Conselho de Bragança"
Cancelamento de consultas no Distrito de Bragança

27/02 Grupo Parlamentar "Os Verdes"
27/02 Grupo Parlamentar do CDS/PP

Acusa receçao da Moçâo-Documento Verde da Reforma da

29/02 ANMP

Proposta de Lei n.° 44/XII. Reorganização Administrativa

01/03 Gabinete do Primeiro Ministro

Acusa receçâo da Moção - Documento Verde da Reforma da

Administração Local
Territorial Autárquica
Administração Local

02/03 Águas de Trás-Os-Montes e Alto Douro Envia parecer mencionado no oficio n." 1804/11, das Águas de
09/03 Grupo Parlamentar do PCP

Trás-os-Montes, elaborado pelo Sr. Eng.° Braga dos Santos

, Envia Pergunta ao Governo sobre a "reclamação pela AMB de
políticas estruturais e fiscais para as regiões desfavorecidas do in

16/03 Centro Social e Paroquial dos Santos Márt Convida o Sr. Presidente da AM a estar presente na cerimónia da

colocação da primeira pedra da Academia Santos Mártires no Baii
Mirandela, Junto à escola primária.

21/03 Santa Casa da Misericórdia de Bragança Convida o Presidente da AM a estar presente nas Solenidades
22/03 Dr. Alcidio Castanheira

da Semana Santa - 6 de Abril do corrente ano pelas 16H45.
Envio de convites a escolas e restante comunidade educativa

para participar na Reunião da Comissão de Educação, para

discussão da política educativa do Concelho

28/03 Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda Acusa recepção da Moção - Documento Verde da Reforma da
Administração Local

o6/04 Junta de Freguesia de Santa Maria

Deliberação tornada pela Junta de Freguesia sobre a criação do
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2.° Ciclo na Freguesia de Santa Maria
Convida o Ex. Mo Sr. Presidente da AM a estar presente na
cerimonia de abertura relacionada com o tema China Antiga

09/04 Instituto Politécnico de Bragança

09/04 Assembleia da República - Comissão de Ai Acusa recepção da Moção - " Documento Verde da Reforma da
Ordenamento do Território e Poder Local Administração Local"
10/04 A5D -Autarcas Sociais Democratas

Convida o PMAM para o encontro de autarcas a realizar no dia

12/04

Envia Relatórios de Contas-Ano económico 2011, de algumas
empresas participadas, e Pfano de Actividades e Orçamento para
Fundação Rei Afonso Henriques

CM B

12 de Abril em Lisboa.

^

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE EMITIDA A PARTIR DE 16 DE
FEVEREIRO DE 2012
Destinatário

Data

21/02 Luís Filipe P. Fernandes
24/02 Várias Entidades Escolares
27/02
28/02

CM B
CM B

02/03 Luís Filipe P. Fernandes
20/03 CM B
23/03 Várias Entidades Escolares

Assunto

Despesas com pareceres/Estudos
Convite para participar numa Reunião da Comissão de Educação,
discussão da política educativa do Concelho
Envio de certidão geral da sessão de 24 de f~evereiro/20i2
Envio de Senhas de Presença e Boletins Itinerários
Envio do parecer mencionado no ofício 1804/11 das Águas de Trás
Montes, sobre Veiguinhas
Despesas-AM

Convite para participar numa Reunião da Comissão de Educação,
discussão da política educativa do Concelho

l-ASSEMBLEIA MUNICIPAL
MANDATOS-MEMBROS:

Falecimento - António Almeida Dionísio (PSD) - Convocada para lugar de membro efectivo - Maria
Eugenia Cerqueira Barreira Afonso
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

PS: Mansa Rodrigues Gomes Alexandre e Sandra Mansa Rodrigues Valdemar
CDU; Lídio Alberto Correia

CDS/PP: Ana Cláudia Veloso Guedes de Almeida
Movimento Sempre Presente: Cristina Maria Rodrigues Afonso e Manuel Agostinho Pires Diz
Presidentes de Junta: Amílcar Pereira Ventura
MEMBROS SUPLENTES CONVOCADOS:
PS: Fernando Carlos Silva Paula e Maria Celina da Silva Pauta
CDU: Leonel dos Santos Fernandes

^^^i^e^t^^p3r^ept^^t^^^^it^SSÏ^]âS^i^'\^i2^í^fl^^A^^^^P'^^:^^'lo^^l^t' ^ A l
Presidentes de Junta: Substituto legal - Henrique Manuel Pires
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PONTO l- ATAS; Leitura, discussão e votação da ata da Primeira Sessão Extraordinária e da Primeira

Sessão Ordinária/ do ano de 2011, da Assembleia Municipal de Bragança (Quadriénío 2009/2013),
realizadas nos dias 27 de Janeiro e 24 de Fevereiro/ respetivamente.
/

/

Cf

APÔS ANALISE E DISCUSSÃO FORAM AS ATAS SUBMETIDAS A VOTAÇÃO, TENDO SIDO:
Primeira Sessão extraordinária - APROVADA, POR MAIORIA QUALIFICADA, COM ZERO VOTOS
^

CONTRA/ TRÊS ABSTENÇÕES E SETENTA E UM VOTOS A FAVOR, ESTANDO MOMENTA
SETENTA E QUATRO MEMBROS PRESENTES.

Primeira Sessão ordinária - APROVADA, POR MAIORIA QUALIFICADA, COM ZERO VOTOS

CONTRA, OITO ABSTENÇÕES E SESSENTA E SEIS VOTOS A FAVOR, ESTANDO MOMENTANE
SETENTA E QUATRO MEMBROS PRESENTES.
-r

/.

PONTO 2- PÚBLICO- Período de Intervenção.

Foi entregue na Mesa, e lida pelo Presidente da Mesa, a seguinte
f#

PETIÇÃO

"Antes de mais gostaríamos de pedir desculpa pelo nosso atrevimento/ mas considerando que o
assunto em questão é de extrema gravidade/ vimos por este meio, apelar à solidariedade de Vossas

Excelências. Certamente que Já conhecem o caso do Mário Pires, um colega, um amigo, um professor e
/

um companheiro de muitos de nós. É nessa condição que vimos apresentar esta petição esperando a
vossa consideração e vossa solidariedade.

O Mário Pires é um Brigantino, nosso colega, amigo e companheiro que está a atravessar uma

fase complicada da sua vida. Mário Pires de 52 anos, professor de Educação Física no Agrupamento de
Escolas de Macedo de Cavaleiros, há dois anos foMhe diagnosticada uma doença rara, Cordoma que,
sendo um tumor benigno no tronco cerebral e pelo facto de ser invasivo o condenou a um estado
terminal. Durante esse tempo procurou ajuda médica mas, muitas portas se fecharam. Há um ano, uma
equipa médica da região do Porto aceitou tratá-lo/ porém não conseguiu a ansiada cura. Há umas

semanas informou a família que nada mais havia a fazer pelo Mário e que o tumor era inoperável e/
dado o seu estado de saúde foi internado na Unidade de Cuidados Continuados de Murça. O seu estado
é crítico/ mede l,80m e pesa 50 Kg. Além da perda de peso/ fez uma traqueotomia para respirar e a sua
* .t

voz é pouco audíveï; alimenta-se com uma sonda gástrica e toma medicação pois sofre de muitas dores
de cabeça devido ao crescimento do tumor. Esta é uma doença rara/ havendo apenas 59.000 casos a
nível mundial, e em Portugal não há qualquer estatística relativa à mesma/ por isso desconhecemos se

existem ou não. A sua família e amigos não se conformaram com este prognóstico e procuraram ajuda
pelo mundo inteiro. O Prof. Dr. Helmut Bertalanffy é a luz ao fundo do túnel e o Mário foi operado e
ML
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tratado no Instituto de Neurociêncías de Hannover. Os custos totais do tratamento são elevados, mas se
h*

todos ajudarmos tornar-se-á muito mais fácil.

O Mário foi submetido a mais uma pequena intervenção cirúrgica na quinta-feira da semana
passada. Correu bem e vai permanecer/ pelo menos, até ao dia 30 em Hannover. Os gastos fora

m

estimados em cerca de 100 900,00 e apenas até ao final do mês em curso. Segundo informações
recentes, o tratamento Já não vai ser na Suíça, mas sim no hospital da cidade alemã de Heidelberg.
O nosso objectivo é tentar angariar fundos para que o Mário e a família não fiquem tão
sobrecarregados financeiramente/ dado que o Mário tem duas filhas adolescentes e os gastos têm sido,
nestes últimos anos Íncomportáveis.

Como colegas e amigos temos desenvolvido inúmeras actividades em benefício do Mário, mas
as verbas angariadas são apenas uma pequena gota para este "oceano"tão caro

Nesse sentido, vimos apelar à Vossa solidariedade através de um pequeno gesto - que o valor
da senha de presença desta reunião de Assembleia Municipal reverta a favor da campanha de
angariação de fundos para ajudar o Mário e tem sido levada a cabo por todos. Sabemos e estamos

conscientes que vivemos tempos difíceis, mas o pouco faz o muito, e por todos iremos conseguir
angariar o máximo de dinheiro possível para poder aliviar o Mário e a família.

Subscrevemo-nos com a máxima consideração e certos de que Vossas Excelências responderão
afirmativamente à nossa petição. Muitos mais estão envolvidos nesta campanha/ sendo que estas
assinaturas representam apenas alguns dos colegas e companheiros do Mário.
a) Subscrita por trinta e oito pessoas".
"--Ficou decidido que quem quisesse contribuir nesta campanha, oferecendo o valor da senha de

presença, ao Sr. Mário José Gonçalves Pires, o manifestasse, pessoalmente, junto dos Serviços de
Apoio à Assembleia Municipal, assinando a listagem (DONATIVO - Senha de Presença), valor esse a
depositar, pela Câmara Municipal de Bragança, na Conta da Caixa Geral de Depósitos cujo NIB é o
seguinte:003501740006147500071.
/

3 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.

José Lourenço - Apresentou, por escrito, a seguinte
y

"MOÇÃO
Atendendo que:

- os direitos de cidadania são iguais/ ou pelo menos assim ouvimos e lemos constantemente/ quer seja
em Cascais ou em Bragança;

- a diminuição da oferta nos serviços prestados ao cidadão conduz invariavelmente a uma menor
qualidade dos mesmos.
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- se acrescem as características geográficas intrínsecas às regiões desfavorecidas do interior/ com a
população disseminada e mal servida de rede viária

- as decisões em causa influenciam directa e irremediavelmente uma das vertentes fundamentais de um

sistema de saúde actual/ para todos, diz-se ainda/ mas que ao qual temos direito, que é a disponibilidade
à população de meios de diagnóstico céleres;

- nos dias que correm/ a manutenção de um posto de trabalho que seja numa região como a nossa, em
que os mais Jovens são vistos diariamente a fazer malas para os destinos mais diversos, e em especial, os
de mais elevada formação académica.

- e que nesta área em particular, estarmos perante cerca de 150 postos de trabalho que poderão
desaparecer.

- não podemos aceitar ser tratados/ como meros números de merceeiro/ e muito menos, quando estas
medidas não têm aplicabilidade a todo o território nacional, mas apenas a duas regiões, que tenhamos
conhecimento

Assim/

A Assembleia Murncipal de Bragança/ reunida em 27 de Abril de 2012, delibera solicitar à ULS de

Bragança a não efectivação de qualquer medida que impeça os utentes do Semço Nacional de Saúde,
de poderem optar pelo focal, seja público ou convencionado, onde lhes seja mais conveniente realizar as
suas análises clínicas.

Pelo Movimento Por Bragança Sempre Presente"

APÓS ANÁLISE E DISCUSSÃO FOI A MESMA MOÇÃO SUBMETIDA A VOTAÇÃO, TENDO SID

APROVADA, POR MAIORIA QUALIFICADA, COM ZERO VOTOS CONTRA, UMA ABSTENÇÃO E OITE
VOTOS A FAVOR, ESTANDO MOMENTANEAMENTE OITENTA E UM MEMBROS PRESENTES.

Maria Galhardo - Apresentou, por escrito, a seguinte
"MOÇÃO

No que se relaciona à educação e como é do conhecimento público, a freguesia de Izeda, foi
desde sempre vítima de opressão por parte das forças políticas, desvalorizando a sua excelente

localização geográfica com a crescente desertificaçao/ as forças políticas pretendem agrupar e
concentrar cada vez mais as escolas e consequentemente as crianças, porque apenas estão preocupados
com o número de alunos do seu concelho/agrupamento. Esta preocupação/ do número de alunos, não
se apoia no pilar fundamental da educação/ que são as crianças/ apoia-se fundamentalmente no vincar

ML

Certidão Geral - Sessão da Assembleia Municipal de 27 de abril de 2012

5

de fronteiras. Há crianças que moram a quatro ou cinco quilómetros de Izeda e têm de se deslocar para

.^"

outra escola a uma distância entre os 15 a 20 quilómetros/ sendo o cúmulo de tudo isto a passagem do

transporte por Izeda. E com o aproximar de mais um ano letivo está em curso a concentração do parque
escolar, que visa o encerramento de mais escolas, estando incluída a EB1 de Salsas. Neste seguimento a
proposta existente consiste no envio destes alunos para a EB1 de Santa Comba de Rossas. Obviamente
Izeda e a sua população não vê com bons olhos esta medida, dado que existem alunos do 2° e 3° cido

que se deslocam diariamente para Izeda. A deslocação dos alunos da EBl de Salsas, para Izeda/ será
antes de mais uma medida economista/ uma vez que há que rentabitizar os recursos existentes e uma

vez que o 1° ciclo da escola de Salsas se desloca para Santa Comba de Rossas, jamais o 2° e 3° ciclo se
deslocarão para tzeda, mas sim para o Agrupamento em que a referida escola foi inserida.

Na escola de Izeda, estão criadas as melhores condições, quer a nível de salas de aulas para
aplicação do plano tecnológico, biblioteca, salas de informática, ginásio/ refeitório e acompanhamento
dos alunos do 1° ciclo durante o período de almoço. A concretizar-se esta proposta irá certamente

acelerar o processo de encerramento da Escola de tzeda, nomeadamente do 2° e 3° ciclo, o que irá
acentuar ainda mais a desertificaçâo dos meios rurais, que se encontram já sem chama, sem energia,
desprovidos de tudo. Pois são serviços como as escolas, que ajudam a dinamizar, atribuir dignidade e
/

qualidade de vida aos cidadãos que tendem a persistir nas zonas rurais. É preciso abandonar a lógica aos

números tão presente nas decisões políticas/ em favor de uma maior Justificação social e alertar para o
facto de as crianças não serem apenas números que se manipulam conforme der mais jeito e interesses
que não os deles
A Presidente de Junta de Freguesia de Izeda,
a} Maria Rosa Galhardo Pires

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Izeda,
/

a) Oscar Manuel Carneiro Esménio

APÓS ANÁLISE E DISCUSSÃO FOI A MESMA MOÇÃO SUBMETIDA A VOTAÇÃO. TENDO SI
A

APROVADA, POR MAIORIA ABSOLUTA, COM DOIS VOTOS CONTRA, VINTE E TRÊS ABSTENÇÕE

QUARENTA E SETE VOTOS A FAVOR, ESTANDO MOMENTANEAMENTE SETENTA E DOIS MEM
PRESENTES.

Fizeram declaração de voto os seguintes membros: Vítor Prada Pereira; Alcídio Augusto
Castanheira; Filipe Caldas; Elídio Alexandre Morais; António Guedes de Almeida e Pedro Luís Esteves
Fernandes.

Filipe Caldas-Apresentou/ por escrito, a seguinte
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"MOÇÃO
Por proposta do Ministério da Educação, todas as escolas com menos de 21 alunos devem

encerrar, num futuro próximo, estando incluída a escola EB1 de Salsas.
A Assembleia de Freguesia de Salsas após conhecimento da intenção do Ministério da Educação
decidiu unanimemente mostrar a sua indignaçâo/descontentamento com o eventual encerramento da
escola EB1 de Salsas, redigindo e aprovando a seguinte moção:

Nos últimos tempos muito se tem falado de Interioridade/ mas infelizmente não é por boas
razões, pois ao invés de este governo adoptar políticas que levem à implementação de medidas que
estimulem o crescimento da economia, à melhoria dos serviços de saúde e de educação/ assistimos a
adopção de políticas que assentam sobretudo em retirar serviços, como o encerramento de escolas sem

ter em conta a qualidade das mesmas a nível de Ínfra-estruturas e de recursos humanos
De destacar também e não menos importante é o facto de as crianças terem de se levantar
ainda mais cedo para irem para a escola pois aumenta a distância a percorrer entre casa - escola/ onde

as vias de comunicação são sinuosas e degradadas, contribuindo para eventuais acidentes provocando
nas crianças um maior cansaço físico e psicológico e consequentemente uma maior desmotivaçao de
aprendizagem por parte das crianças/ diminuindo/ deste modo/ a qualidade do ensino das nossas
*

crianças

Assim, demonstramos convictamente o nosso repúdio pelas políticas avulso de pessoas com
responsabilidades governamentais que infelizmente não conhecem a realidade do País e com isso
mudam drasticamente a vida das pessoas para " pior".

Como é sabido o nosso meio rural vive um drama que se acentua cada vez mais, que é a
desertifícaçao resultado das políticas de sucessivos governos, pois o pouco que temos vao-nos tirando
aos poucos, como os meios de transporte - encerramento da linha do Tua, os serviços de saúde não

existem, as escolas fecham/ os correios não funcionam, a agricultura foi dotada ao abandono, a ponto
de insinuarmos, que mais de mal pode vir a esta Freguesia?
Assim, torna-se mais difícil viver no meio rural do interior de Portugal aumentado o fosso entre
o litoral e o interior

Todas estas razões contribuem para diminuir as condições de vida e respectivamente a

qualidade de vida de toda a população do interior do Nordeste de Portugal, onde os poucos Jovens que
ainda restam nestes lugares apostam cada vez mais na emigração/ pois é legitimo que ao assistirmos
constantemente a políticas de asfixiamento, as pessoas mais concretamente os jovens procurem "lá
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fora" aquilo que o seu país não lhes proporcionou ou lhes retirou, contribuindo para um pais mais
^

desertifícado, mais envelhecido e mais pobre

Perante os factos expostos/ esta Assembleia de Freguesia, em reunião deliberou por
unanimidade, estar plenamente contra o encerramento da escola EB1 da Freguesia de Salsas/
prejudicando principalmente as nossas crianças, os pais e a economia local, fazendo desta Freguesia
uma Freguesia mais pobre no seu todo.

A Assembleia de Freguesia sublima que se pondere sobre o encerramento desta escola e que se
trabalhe pela manutenção da mesma/ pois de todas as escolas da zona envolvente é a que detém
melhores condições a nível de infra-estruturas e recursos materiais e pedagógicos para a prática de um
ensino com qualidade.

Em suma esta é uma freguesia que quer resistir contra as adversidades da crise mas as políticas
erradas dos últimos anos levam a que os resistentes, um dia também abandonem a nossa terra.

Queremos vivamente deixar aqui o nosso protesto, contra estes e outras medidas de
esvaziamento de serviços no interior, que tem e vai penalizar drasticamente o meio rural.
Salsas, 21 de Abril de 2012

O Presidente de Assembleia de Freguesia de Salsas/
a)Pedro Miguel Ramos Zoio
O Presidente da Junta de Freguesia de salsas,

a) Filipe Osório Caldas"

APÓS ANÁLISE E DISCUSSÃO FOI A MESMA MOÇÃO SUBMETIDA A VOTAÇÃO, TENDO SI

APROVADA, POR MAIORIA QUALIFICADA, COM UM VOTO CONTRA, CATORZE ABST

CINQUENTA E SETE VOTOS A FAVOR, ESTANDO MOMENTANEAMENTE SETENTA E DOIS M
PRESENTES.
/

4 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA

4.1 - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o Estado e Vida do
Município
/.

- ESTADO E VIDA DO MUNICÍPIO -

Conforme alínea e) do n°.l do art.s 53 da Lei 5-A/2002, apresento para apreciação a presente
informação escrita da situação financeira do Município e das ativídades e decisões mais relevantes

tornadas pela Câmara Municipal, no período que decorreu desde a última Sessão da Assembleia
Municipal, que teve lugar a 24 de fevereiro de 2012, até à presente data, envolvendo processos
ML
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agendados para reunião de Assembleia Municipal e outros assuntos, de que se faz uma síntese das
principais matérias.
l - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1.1 - Divisão Financeira

1.1.1 - Secção de Contabilidade

Com reporte ao período acumulado a 31 de março de 2012, a execução bruta do Orçamento da receita
é de 16/8% (no montante de 7 milhões de euros)/ para um Orçamento da despesa paga de 15,6% (no
valor de 6,9 milhões de euros).

De um modo global/ as Grandes Opções do Plano atingiram - até 31 de março de 2012 - uma execução
financeira de 10% (1/8 milhões de euros) provenientes de pagamentos do Plano Plurianual de
Investimentos no montante de 1,7 milhões de euros e decorrentes de pagamentos do Plano de

Atividades Municipal no valor de 0,15 milhões de euros. As despesas foram orientadas principalmente
para as funções sociais/ com um valor de despesa paga de 1/3 milhões de euros. O Plano Plurianual de
Investimentos apresenta uma execução financeira de 10,5% e o Plano das atividades mais relevantes da
autarquia atingiu, até à referida data/ uma execução financeira de 6,7%.

A evolução da estrutura das dívidas a terceiros regista em 31 de março uma diminuição de 832 196 , ou
seja, de -6,14 pontos percentuais/ comparativamente a l de janeiro de 2012.

De 01 de fevereiro a 31 de março de 2012 foram deliberados em reunião de Câmara Municipal apoios
financeiros para as Juntas de Freguesia no montante de 47 500,00 e para compensação das obras de
benefíciaçao e reparação das Redes de Saneamento Básico existentes o valor de 68.505,10 ; - Subsídios
e Comparticipações para Associações e Instituições sem fins lucrativos no valor de 200 257,90 .
1.1.2 - Setor de Taxas, Contencioso, Gestão Patrimonial e Aprovisionamento

No período de 01 de fevereiro a 31 de março de 2012 o valor das taxas e outras receitas municipais arrecadadas
pelo setor no âmbito das suas atribuições foi de 230 789 representando um saldo negativo de 225 203 (9,8%), comparativamente com o período homólogo do ano transato.

Durante o período de 2 de fevereiro a 31 de março de 2012, foram abertos 21 procedimentos por ajuste
direto e l procedimento por concurso público referentes a aquisição de bens e serviços. Tendo
decorrido a fase de adjudicação de alguns procedimentos, o valor total adjudicado perfaz 153 864,36 ,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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Foram emitidas e enviadas a satisfazer pêlos fornecedores 431 notas de encomenda no valor total de

374 735,09 , correspondendo a uma despesa de capita) de 59 879/71 , enquanto a despesa corrente
ascendeu a 314 855,38 .

Em termos patrimoniais realizaram-se 7 escrituras de compra e venda correspondentes à aquisição de oito
parcelas de terreno para a construção da circular interior de Bragança/ no valortotal de 29.769,60 .
1.2 - Divisão Administrativa

- Setor de Expediente Geral e Arquivo

No âmbito desta Divisão, destacam-se para além da atividade diária de preparação de agendas para Reunião de
Câmara e Assembleia Municipal as seguintes tarefas: produção de certidões; registo e classificação de
documentos, neste capítulo, de referir a entrada, de cerca de 3.250 documentos e requerimentos; foram
emitidos nesse período 4 certificados de Registo de Cidadãos da União Europeia. Deu-se continuidade à nova

fase do processo da desmaterializaçâo e gestão documental, tendo sido iniciado o registo e envio pela aplicação
do atendimento da correspondência para toda a organização.
\.

No âmbito do Arquivo foi dada continuidade ao tratamento de documentação e apoio à investigação relativa à
obra //Bibliografía do distrito de Bragança" do Prof. Hirondino da Paixão Fernandes.

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

ao acompanhamento de 5 procedimentos concursais (tempo indeterminado, tempo
determinado/termo resolutivo certo e incerto) e 7 processos de aposentações. No dia 03 de abril
terminaram os quatro estágios que estavam a decorrer no âmbito do PEPAL IV, estando a decorrer cinco
estágios não remunerados/Curricutafes/Qualifícaçâo EmpregoAfida Emprego.
- Gabinete Jurídico prestou apoio nas seguintes áreas: - Habitação social; - Contra-ordenacional; Património; Apoio jurídico às Juntas de Freguesia.
- Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicação

Para além das tarefas normais de funcionamento do Gabinete, durante o período a que o presente relatório
respeita/ foi dada continuidade às tarefas inerentes à implementação do Projeto de Modernização
Administrativa, sendo de destacar; - No circuito de gestão documental foram abrangidos todos os serviços,
sendo o expediente entrado registado e encaminhado dígítalmente. Está em decurso a implementação do
circuito de informações internas. - Gismat: Foi dada continuidade ao projeto de revitatização das aplicações SfG,

com ênfase no apoio prestado na implementação da aplicação IRM (Infraestruturas de redes municipais).
Foram tratados nomeadamente os seguintes aspetos: Colocação da Funcionalidade de pesquisa de

consumidores; Listagem de Zonas e Números de instalações ordenadas alfabeticamente alterando os Scripts
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DMLda Medidata; Dúvidas e personalizações dos dados (IRM}; Instalação de Mapguide OpenSource; Instalação

de PostGres/Postgis; Início de tratamento de informação espacial para colocar em Base de dados Postgis;
Organização da Base de dados. - Aplicação de Gestão de Pessoal: A aplicação foi preparada para possibilitar o
envio dos recibos de vencimentos através de emall. - Serviços online: Estão a ser desenvolvidos trabalhos que
permitirão disponibilízar sen/iços ao cidadão a curto prazo, nomeadamente a consulta de processos em decurso
na autarquia nas áreas de urbanismo e águas.

O principal website do Município de Bragança registou, de 16 de fevereiro a 13 de abril do presente, um total
de 38 319 visitas(média de 661 visitantes por dia). Os restantes endereços autárquicos foram visitados/ no
mesmo período, 6.592 vezes (81/dia).
Assim/ o site do Museu Ibérico da Máscara e do Traje foi procurado por 737 dbernautas, o do Centro de Arte
Contemporânea por 1666 pessoas, enquanto que o endereço do Teatro Municipal recebeu l 929 visitas e da

Biblioteca Municipal 385. Relativamente ao Facebook 5.000 "amigos" e 1.296 fãs seguem diariamente as
atuallzações do Município.
iy

2 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, SOCIAL E CULTURAL
2.1 -DIVISÃO SOCIOCULTURAL E TURISMO

Serviço de Animação e Equipamentos Culturais

Centro de Arte Contemporânea - No Núcleo de Exposições Temporárias foi inaugurada, no dia 14 de
abril, a exposição de escultura, fotografia e desenho "Os Caminhos da água e do corpo sobre a terra"/ de
Alberto Carneiro, que vai estar patente até 24 de Junho de 2012.

Nas sete salas de exposição destinadas à pintara Graça Morais continua a exposição, inaugurada no dia
14 de Janeiro/ "A Caminho do Medo" reunindo os trabalhos mais recentes, cerca de 30 pinturas,
desenhos e colagens, produzidos pela artista em 2011.

Nos meses de fevereiro e março foram realizadas 29 vísitas/jogo solicitadas por escolas e instituições e
visitaram o espaço 1.969 pessoas.

Museu Ibérico da Máscara e do Traje - Nos meses em análise visitaram o museu 892 pessoas.
Teatro Municipal de Bragança - Durante os meses de fevereiro e março realizaram-se 17 espetáculos
com 24 sessões e uma oficina de voz realizada pelo Teatro da Garagem, com a assistência de 3858
espetadores.

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

análise foi executado o tratamento técnico e catalogação informatizada de 909 monografias e efetuada
a correçao de 817 registos. No período em questão/ registou-se a presença de 4.421 em todos os

ML

Certidão Geral - Sessão da Assembleia Municipal de 27 de abril de 2012

11

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

desenho e pintura, projeçao de filmes e hora do conto, tendo sido registada a presença de 315 crianças.
A biblioteca municipal participou na Semana da Leitura do Agrupamento de Escolas Paulo Quintela. Um

técnico deslocou-se à sede do agrupamento, nos dias 8 e 9 de março, onde realizou a hora do conto
para 286 crianças - desde o pré-escolar até ao 4 ano.

Nos dias 14, 15 e 16 de março tivemos a presença da escritora Regina Gouveia que visitou todas as
Escolas e Agrupamentos da cidade

A biblioteca municipal assinalou mais um "Dia Internacional do Livro Infantil" com uma exposição
biobibliográfíca de Hans Christian Andersen e a projeção de um filme tendo participado 25 crianças
nesta atividade.

Biblioteca Adriano Moreira - Nos meses em análise registou-se a presença de 395 pessoas neste
espaço.

Centro Cultural Adriano Moreira - No dia 3 de março foi inaugurada a exposição de pintura "Vertidos",
do artista espanhol José Arias, que integra obras executadas nos últimos dez anos, algumas delas
inspiradas em paisagens transmontanas às quais o pintor deu o nome de "Carragosa", "Terroso" e
"Negrilhos".
Setor de Turismo: No posto de Turismo foram atendidosl419 turistas. Entre 29 de Fevereiro a 04 de

Março decorreu a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), onde o Município de Bragança esteve

representado/ conjuntamente com os restantes municípios da Terra-Fria pela Associação de Municípios
da Terra Fria.

Foi dado início à implementação do sistema Welcome Cuides - guia interativo que possibilita o acesso,
através de telemóvel, a informação variada relacionada com os equipamentos culturais, monumentos,
museus, restaurantes, alojamento, caixas multibanco/ etc., existente na área do concelho de Bragança.
í»

2.2 -DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE
Serviço de Educação

No âmbito do programa de "Controlo de Salubridade" das Cantinas do Pré-escolar e 1° CEB/ foram
visitadas duas unidades recetoras das refeições escolares dos alunos do 1° CEB/ EBl-Campo Redondo e
EBl-Samil, tendo-se procedido à verificação das condições de funcionamento.

Está em curso a realização, nas instituições escolares do ensino público, de um inquérito à satisfação do
serviço prestado pelo município/ no sentido de obter informação que nos permita oferecer um melhor
serviço para satisfação das necessidades sentidas.
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Foi feita a aquisição de diverso material didático para a componente social dos Jardins de Infância da

rede pública/ de 2 máquinas de lavar louça industriais, uma para o Centro Escolar da Sé e outra para o
Centro Escolar de Santa Maria/ e de marcadores para os quadros brancos dos dois centros escolares.
No mês de março participaram nas sessões formativas, ministradas pêlos agentes do Programa Escola

Segura da PSP, na Escola Fixa de Trânsito, 10 escolas num total de 200 alunos do 1° ciclo (público e
privado) do concelho de Bragança.
Serviço de Desporto e Juventude

Nos dias 3 e 4 de Março/ numa organização conjunta do Município de Bragança e da Associação
Regional de Natação do Nordeste, realizou-se, na Piscina Municipal, o Torneio Regional de Natação,
onde participaram cerca de 80 atletas, do escalão de Infantis, de equipas representativas das cidades de
Bragança, Chaves, Mirandela e Vila Real.

O projeto "Desporto Sénior no Meio Rural"/ que vinha decorrendo nas freguesias de Grijó de Parada,
com uma média de 30 participantes, e na freguesia de São Juliao de Palácios com uma média de 35

participantes, foi estendido às freguesias de Rebordaos onde tem participado uma média de 30 pessoas
e de Paço de Rio Frio com cerca de 35 participantes.

Durante os meses de Fevereiro e Março, integradas no projeto "Bragança Saudável/ Bragança Solidária"

realizaram-se 4 caminhadas rurais, com percursos entre 12 e 14 Kms de distância, nas freguesias de
França, Macedo do Mato, Sortes e Quintela de Lampaças, com um total de 247 participantes.

Ainda integrado neste programa decorreu no dia 25 de março um passeio de BTT que contou com a
participação de 150 adeptos desta modalidade. Organizado pelo Município de Bragança, que contou
com o apoio da Associação Regional de CJcloturismo de Bragança e das Juntas de Freguesia de Nogueira
e Alfaião, teve por objetívo a promoção do exercício físico e do convívio entre os participantes e
integrou dois percursos distintos de 25 e 45 quifómetros.

Foi prestado apoio na organização do Torneio de Natação do Desporto Escolar, que decorreu na piscina
municipal e contou com participações das Escolas Secundárias de Bragança, Macedo de Cavaleiros/
Alfândega da Fé e Mogadouro, num total aproximado de 80 alunos.
Serviço de Ação Social

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

2012 realizaram-se 54 atendimentos sociais para avaliação e diagnóstico sobre diferentes situações
socioeconómicas. Ainda neste período, foram realizadas 37 visitas domiciliarias no âmbito de vários

processos de apoios sociais entre outras visitas regulares aos bairros sociais da Mãe cf Água, Coxa e
Previdência/ pertença do MB.
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Encontram-se em fase de conclusão os trabalhos técnicos de implementação dos projetos imateriais
"Carta Social do Concelho de Bragança", "Guia de Boas Práticas de Intervenção social do Concelho de
Bragança" e "Plataforma Informática de Monitorização de Apoios Sociais"/ enquadrados na candidatura
ao QREN do Programa de Açao "Nova Mãe - Requatlficação e Reintegração Urbana da Zona da Mãe
/

d;Água, que serão apresentados no âmbito da II Feira de Emprego, Educação e Solidariedade do
Concelho de Bragança/ que decorrerá nos dias 09 e 10 de maio do presente.

Foi realizada uma reunião de trabalho/ no âmbito do Programa Censos Sénior promovido pela GNR, no
sentido de avaliar e tomar conhecimento do levantamento efetuado sobre os idosos que vivem em
situação de isolamento.

Foram assinados, no dia 29 de fevereiro/ os contratos de arrendamento de habitação social,

propriedade da Câmara Municipal de Bragança, para realojamento de 5 famílias residentes em Bragança
e que viviam em risco de exclusão social.
3 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

3.1 - Divisão de Obras Municipais: Foram, neste período, abertos 3 concursos/ com um valor base de
121.160/OOC+tVA, destacando-se: - Fornecimento, montagem e ligação de infraestruturas de balneários

pré-fabricados no Parque Desportivo de Santa Apolónia (54.000,00 ); -Trabalhos diversos no edifício da

Junta de Freguesia de Outeiro (11.160,00 ); - fornecimento, montagem de rede de resguardo, no
Parque Desportivo de Santa Apofónia (56.000/00 ).
Neste período foram adjudicadas as seguintes obras, com um valor global de 479.580,22 +IVA; -

Construção da Circular Interior - Troço de Ligação à Avenida Abade de Baçal (332.491/24 ); - Sinalização
Urbana (19.576/98 );- Estudo de Correção Acústica dos Espaços de Lecionaçâo do conservatório de
Música (48.815,40 ); - Trabalhos complementares de arranjos exteriores do elemento escultórico
(78.696,60 ).
Outras obras a decorrer; - Iniciadas as obras de Reconversão Urbanística do Forte S. João de Deus e

Remodelação dos edifícios da Sede do Município, com a intervenção denominada de "EcoPolis";
Parque Verde da Coxa; - Circular Interior (ligação à Avenida Abade de Baçal); - Construção da Circular
/

Interior-Troço da Mãe d'Água; - RequaHfícação de edifício para instalação de Sedes de Associações de
/

Santa Maria; - Ciclovia e Praça da Mãe d'Água; - Melhoria da Eficiência Energética do Bairro Social da
/

Mãe d'Água; " Pavimentações no Bairro do Campo Redondo; - Recuperação de 2 edifícios no centro

histórico para residências universitárias (Domus Universitária); - Execução de saneamento em Frieira,
Vila Boa/ Lagomar e Terroso; Escola de dança e ampliação da Casa da Seda.
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3.2 - Divisão de Urbanismo - Face aos indicadores monitorizados realça-se que do conjunto das
operações sujeitas a licenciamento e a comunicações prévias, 65% destas ações reportaram-se ao
espaço rural, referentes a reabilitação de imóveis, tendência já verificada no ano de 2010. No âmbito da
consolidação do espaço urbano acresce um fator positivo, 95% das operações urbanísticas são dentro

dos perímetros urbanos, contrariando uma disseminação da construção difusa/ conforme era
constatado no anterior instrumento de gestão de planeamento - PDM. O vator da receita apurado foi de
44.590,58 / cabendo 397 guias emitidas, acompanhando igual tendência de decréscimo em 31,07%,
face às 576 guias emitidas em 2010 e uma perda de receita de 26,05%. No conjunto das operações
urbanísticas/ ou seja, o somatório das açÕes relacionadas "licenciamento e comunicações prévias",
regista-se um abrandamento de 15/10%.
4- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
/

4.1- Divisão de Águas e Saneamento

A decorrer/executados os seguintes trabalhos: - Av. Abade Baça): Substituição de um troço de conduta; Rua Abade CÍcouro: Substituição de um troço de conduta de água. O tubo existente era em galvanizado,
estava danificado e a água saia na Rua dos Olmos; - Paradinha Nova e Paradinha Velha: Execução de dois
furos para a resolução do abastecimento de água; - São Pedro de Serracenos: Alteração do
abastecimento de água ao Loteamento do Navalho.

No Setor do Saneamento executados os seguintes trabalhos: - Execução da rede de saneamento para o
Centro Social e Paroquial de Santiago.

Foram, ainda/ realizados os seguintes trabalhos: desobstrução em coletores (70); limpeza de fossas (20);

mudanças de nome de clientes (224); execução de novas ligações (27); substituição de contadores (369);
reparação de fugas (62).
4.2. Divisão Ambiente - No âmbito desta Divisão foram executados os seguintes trabalhos:
Trabalhos de Manutenção Urbana: Durante o período foram repostos 39 sinais de trânsito e foram

colocados 35 novos sinais. Contribuindo para a manutenção e melhoria da imagem urbana, foram
repintadas 140 bolas delimitadoras e 30 floreiras do Centro Urbano. Foram ainda executadas 71

caldeiras de árvores na Avenida Abade de Baçal (desde o cruzamento para Donai até ao Continente).
Foram recolocados 8 pifaretes e 2 bolas devido a acidentes rodoviários e ações de vandatismo.

Trabalhos de Manutenção Urbana: Foram recolocados os 8 painéis de identificação da

biodiversidade da Estação de Carrazedo/ os quais já apresentavam um estado de conservação
inadequado.
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Gestão Cemiterial: Durante o período em referência forma desenvolvidas as seguintes atividades:Inumações (58); - Concessão de terrenos (l); - Transmissões/averbamentos (9); - Licenças de
construção (4).

Resíduos Sólidos Urbanos: Foram produzidas 120 toneladas de resíduos seletivos, tendo-se
verificado um decréscimo de 20% relativamente ao ano de 2011. No que concerne aos resíduos
indiferenciados verificou-se também um decréscimo de 13% nos dois primeiros meses de 2012.
Recolhidos e tratados em Janeiro e Fevereiro de 2012, urbano, 1656, 82 toneladas/ e rural 573,280
toneladas.

Parques Infantis: Iniciaram-se os processos de manutenção dos parques infantis, melhorando as
condições de segurança da sua utilização.

Paisagismo: Emissão de parecer sobre projeto de paisagismo - Parque Verde da Coxa; -

Acompanhamento/físcalizaçâo dos serviços de manutenção de espaços verdes a cargo da SÍIvicorgo;
- Acompanhamento/fiscalizaçao da execução da obra da Cictovia da Mãe d'Água; - Conclusão do
concurso para manutenção de espaços verdes sazonais.

Controlo de animais errantes: No âmbito do controlo de animais errantes, procedeu-se à captura
de 75 animais. A captura destes animais contribui para a melhoria das condições de segurança e
higiene pública.

Espaços verdes: Execução dos espaços verdes da ASCUDT; - Requalificaçâo dos espaços verdes junto
ao Cemitério do Toural; - Manutenção de todos os espaços verdes/ monda e limpeza de canteiros/
limpeza de folhas, corte de relva/ poda de sebes e limpeza geral dos espaços; - Abate de árvores
(Plátanos) no Bairro do Pinhal; - Abate de árvores no Bairro do Campeio; - Plantação de 28 árvores

de alinhamento na zona urbana; - Plantação de 1734 arbustos nos canteiros requalificados; Manutenção e ensaio de todos os sistemas de rega automático; - Limpeza e abate de án/ores secas
da Quinta da Trajinha; - Poda de Oliveiras na Quinta da Trajinha e zona do Polis; - Limpeza da Q.uinta
da Trajinha.
4.3- Divisão de Mobilidade e Energia

Nos STUB foram transportados 76.983 passageiros. Efetuados 26 serviços ocasionais, dos quais 5 foram
transportes de crianças solicitados por escolas do ensino básico ou pré-escolar.
Relativamente ao Aeródromo, verificou-se o movimentos de 571 movimentos de aeronaves e 1221

embarques ou desembarques de passageiros, o que corresponde, em relação ao mesmo período de
2011, a uma diminuição de 31 % nos movimentos das aeronaves e a um aumento de 10,8 % no número
de embarque e desembarque de passageiros.
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Realizados trabalhos diversos de manutenção e reparação dos sistemas de aquecimento dos
equipamentos municipais e execução de orientações de redução de consumo energético.
Outras atividades/assuntos relevantes:

No dia 27 de fevereiro, representantes dos Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal e o
Executivo da Câmara Municipal de Bragança visitaram a Faurécia - Bragança.

No dia 29 de fevereiro, na aldeia de Pombares, realizou-se a Assembleia Geral da PENOG/ SÁ
(Parque Eólico da Serra de Nogueira), com a presença das Juntas de Freguesia e Assembleias de
Compartes que integram este projeto.

No dia 01 de março decorreu, no Auditório Paulo Quintela/ o III Fórum Regional da Água/ organizado
pela Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARHNorte) e a Escola Superior de
Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, em colaboração com a Câmara Municipal de
Bragança, no qual foi apresentado o "Plano de Gestão das Regiões Hidrográficas do Norte
dimensão "participar" que apresenta como essencial a construção da Barragem de Veiguinhas como
solução para o problema de armazenamento e abastecimento de água a Bragança, prevendo este
Plano um investimento na ordem dos nove milhões de euros para esta Ínfraestrutura.
Assuntos tratados em Reunião de Câmara Municipal:

Aprovada a proposta de criação da Escola de Dança/ na antiga EB1 do Loreto integrando o seu
funcionamento no Conservatório de Música de Bragança, de modo a otímizar recursos existentes, e
passando, assim, a designar-se por Conservatório de Música e de Dança de Bragança.
Assinado o Protocolo de Colaboração entre o Município de Bragança e a Associação Comercial,
Industrial e Sen/iços de Bragança, no sentido de concretizar a tradicional Feira das Cantarinhas, bem
como a XXVI edição da Feira de Artesanato, como forma de valorizar a atividade socioeconómica do
concelho e da região. O MB procedeu à contratação de stands (70) com custo de cerca
del5.000,00 .

Autorizada a celebração do referido contrato de promessa de compra e venda de um prédio rústico,
com a área total de 9 903 m2, para ampliação da Zona Industrial das Cantarias/ pefo valor de
75.856,98 .

Tomado conhecimento da declaração de impacte ambiental favorável à construção da Barragem de
Veíguínhas.

Tomado conhecimento de que nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 o valor dos investimentos

associados a obras públicas realizadas pela Câmara Municipal, através de empreitadas, foi de
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respetivamente 5.324.071,95 , 4.805.330,99 , 8.456.397,77 e 6.555.403,77 , o que totaliza um
^

investimento global de 25.141.204/48 .

Assim, no período em análise, as obras executadas ficaram 1,31% abaixo do inicialmente previsto
nos contratos de adjudicação, ou seja, 332.746/35 e 1,92% (148.994/06 ) acima quando
considerados os contratos adicionais realizados para algumas das obras e revisões de preços, o que
demonstra a boa gestão e o rigor no acompanhamento das empreitadas realizadas no período em
análise.

Aprovado o Protocolo de Colaboração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Votuntários de
Bragança (subsídio anual de 95 995,85 ).
Município de Bragança, 13 de abril de 2012.
O Presidente da Câmara Municipal,
António Jorge Nunes, Eng.° Civil

PONTO 4.2 - Discussão e deliberação sobre a proposta da Câmara Municipal de Bragança
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 201
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS;
r^

F»f

Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal e previamente distribuída petos
membros
dU

"l-CERTIDÃO

MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Díretora do Departamento
Administrativo e Financeiro do Município de Bragança:

Certifica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia onze de abril
do ano de dois mil e doze, aprovada em minuta, e com a presença dos Srs. Presidente, António Jorge
Nunes, e Vereadores/ Jorge Manuel Nogueira Gomes, Rui Afonso Cepeda Caseiro, Humberto Francisco

da Rocha, Maria de Fátima Gomes Fernandes/ José leonel Branco Afonso e Hernâni Dinis Venâncio Dias,
se encontra uma deliberação do seguinte teor:
M

"DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AO ANO DE 2011 E PROPOSTA DE APLIC
DE RESULTADOS

Em cumprimento do estabelecido na alínea e) do n.° 2 do artigo 64^ da Lei n.D 169/99, de 18 de
janeiro, com a redaçao dada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de janeiro, pelo Sr. Presidente, foram
presentes, os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2011, previamente distribuído
pêlos Srs. Vereadores, ficando um exemplar arquivado em Pasta Anexa ao Livro de Atas e cujo teor se dá

ML

Certidão Geral - Sessão da Assembleia Municipal de 27 de abril de 2012
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