CERTIDÃO GERAL
LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE BRAGANÇA:
Certifica que, na ata da quarta sessão ordinária desta Assembleia Municipal, do ano de
2021, realizada no dia 10 de setembro, no Teatro Municipal de Bragança, na qual
participaram setenta e dois membros dos setenta e nove que a constituem, se
encontram, aprovadas em minuta, as seguintes deliberações, apreciações e tomadas de
conhecimento:
QUÓRUM – Verificada a existência de quórum, deu-se início aos trabalhos, às nove
horas e trinta minutos e foram presentes:
EXPEDIENTE: Alínea m) do n.º 1 do artigo 29.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE CORRESPONDÊNCIA MAIS RELEVANTE ENTRADA,
E EMITIDA, NOS SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DESDE A
ÚLTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE, REALIZADA NO DIA 21/06/2021
ENTRADA

Data

Remetente

Assunto

19/07

CMB

Solicita
a
nomeação
do
representante da AM (efetivo e
suplente) na Comissão Consultiva
de acompanhamento da Revisão
do PDM de Bragança.

20/07

Dinis Costa

Requer cópia do processo enviado
pelo Tribunal Administrativo e
Fiscal de Mirandela, relacionado
com a perda de mandato do
membro da AM - António Eduardo
Fernandes Malhão.

20/07

Dinis Costa

Pergunta
se
a
CM
tem
conhecimento da situação de
degradação em que se encontra o
Pendão/cartaz publicitário sito na
rua Abílio Beça, n.º 95.
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20/07

Dinis Costa

Requer informações sobre “ Covid19-Testagem”.

22/07

ANAM

Envia o I e o II ol. do livro “Poder
Local em tempos de Covid-19”.

EMITIDA
Data

Destinatário

Assunto

02/07

CMB

Envio das senhas de presença e dos
boletins itinerários relativos ao mês de
junho/2021.

22/07

Dinis Costa

Envio da cópia do processo enviado
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
de Mirandela, relacionado com a
perda de mandato do membro da AM
– António Eduardo Fernandes
Malhão.

03/08

CMB

Envio das senhas de presença e dos
boletins itinerários relativos ao mês de
julho/2021.

10/08

Dinis Costa

Resposta ao requerimento
“Covid-19- Testagem”.

10/08

Dinis Costa

Resposta à pergunta sobre o

sobre

Pendão/cartaz publicitário sito na rua
Abílio Beça, n.º 95.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL:
MANDATOS – MEMBROS:
SUSPENSÃO DE MANDATO - Filipe Manuel Calvário da Costa (CDU) – de 23/08/2021
a 22/09/2021.
SUBSTITUIÇÕES:
- de membros efetivos:
PSD: José Alberto Moreno
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PS - Adélia de Lurdes Rodrigues Sendas Melgo, António Eugénio Gonçalves Mota,
Manuel Pinto Sampaio da Veiga e Paulo Daniel Oliveira Lopes
CDU – Filipe Manuel Calvário da Costa
- de presidentes de Junta de Freguesia:
César Augusto Garrido (Outeiro) – Fez-se substituir por José Francisco Baptista
MEMBROS SUPLENTES CONVOCADOS:
PSD – António Manuel Afonso Pires
PS: Normando dos Santos Lima, Luís Manuel da Cunha Santos, Orlando Augusto Matos
Pontes e Maria Aurora Correia
CDU – José Manuel Correia dos Santos Ferreira de Castro
PONTO 1 – ATAS: Leitura, discussão e votação das atas das seguintes sessões:
- Terceira sessão ordinária/2021, realizada no dia 28 de junho;
- Primeira sessão extraordinária/2021, realizada no dia 30 de julho.

- Terceira sessão ordinária/2021, realizada no dia 28 de junho
Não tendo havido discussão, foi a mesma ata submetida a votação, tendo
sido aprovada, por maioria absoluta, com zero votos contra, três abstenções e
quarenta e oito votos a favor, estando, momentaneamente, cinquenta e um membros
presentes.
Não houve declaração de voto.
- Primeira sessão extraordinária/2021, realizada no dia 30 de julho.
Não tendo havido discussão, foi a mesma ata submetida a votação, tendo
sido aprovada, por maioria absoluta, com zero votos contra, quatro abstenções e
quarenta e nove votos a favor, estando, momentaneamente, cinquenta e três
membros presentes.
Não houve declaração de voto.
PONTO 2 – PÚBLICO – Período de Intervenção. Não houve inscrições.
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Antes de passar ao Ponto 3 - PAOD, o Sr. Presidente da AM, perante a notícia
registada no momento, do falecimento do ex-Presidente da Assembleia da República, Dr.
Jorge Sampaio, suspendeu os trabalhos para propor um minuto de silêncio em sua
homenagem, com posterior conhecimento desta manifestação de pesar à Exma. Família."
PONTO 3 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Fizeram intervenção os membros Fátima Renovato (PS), Orlando Pontes (PS),
António Anes (Independente) e Luís Fernandes (PUF de Izeda, Calvelhe e Paradinha
Nova).
Fátima Renovato – Fez a seguinte intervenção, suportada no documento escrito
que, a seguir, se transcreve, no qual consta uma proposta de recomendação à CM,
no sentido de ser atribuído o nome de Dr. Eduardo Carvalho e de Dr. Fernando Subtil
a dois espaços públicos, como reconhecimento por todos os serviços e contributos em
prol da comunidade Bragançana:

“Exmo. Senhor Presidente
Sendo esta a última reunião da Assembleia, desta legislatura e, coincidentemente a
última em que vou participar, depois de 12 anos que considero terem sido muito
gratificantes. Conheci e colaborei com pessoas que de outro modo não teria sido possível.
Procurei cumprir, dentro das minhas capacidades, as funções para as quais fui eleita,
sempre com o objetivo de encontrar soluções que contribuíssem para uma melhor
qualidade de vida dos munícipes.
Agradeço a todos a atenção dispensada e desejo para os próximos quatro anos, um
excelente trabalho, independentemente do partido que representem.
Durante os anos que permaneci neste órgão autárquico foram várias as pessoas que por
razões diferentes, viram reconhecidos os seus sucessos ou êxitos em áreas distintas, mas
ligados á cidade ou ao Concelho.
Há, no entanto duas individualidades, já falecidas, que eu considero ser de inteira justiça,
serem homenageadas pelo município.
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Refiro-me ao Dr. Eduardo Carvalho e ao Dr. Fernando Subtil, pessoas com quem tive o
privilégio de trabalhar e com os quais muito aprendi. Individualidades que muitos dos
presentes nesta Assembleia também conheceram e que muito contribuíram para elevar e
divulgar o nome de BRAGANÇA.
Dois homens ligados à cultura, ao ensino, às artes em geral e ao teatro em particular.
Figuras que marcaram gerações de Brigantinos e que com o seu pensamento diferente, é
certo, mas assente com princípios e valores em que acreditavam, apontaram rumos e
caminhos futuros.
Dr. EDUARDO CARVALHO (1914/2002)
-Foi um estudioso de Bragança, passou parte do seu tempo nas Bibliotecas e Arquivos, na
procura de documentos que fossem luz para a explicação de antiquíssimas origens da
cidade de BRAGANÇA e das suas gentes, investigações transcritas em livros e artigos
científicos;
- Foi Diretor da Revista “ AMIGOS DE BRAGANÇA”
- Ilustre e respeitado professor do Liceu Nacional De Bragança:
- Organizou e ensaiou grupos de teatro estudantis para as festividades do 1º de
DEZEMBRO, entre eles o grupo de teatro, Dr. FRANCISCO FELGUEIRAS;
- Promoveu o enriquecimento cultural, através da sua forte ligação à FUNDAÇÃO “ OS
NOSSOS LIVROS”;
- Colaborou em vários Jornais Nacionais: República, República Social, Gazeta do Sul e
Mensageiro de Bragança.
Dr. FERNANDO SUBTIL (1934/2000)
- Interesse e trabalho que sempre demonstrou de âmbito cultural;
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-Organizou e ensaiou grupos de teatro estudantis para as festividades dos famosos 1º
Dezembro, entre eles “ CENTRO DE INICIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICO DE BRAGANÇA
“CICAB”;
-Fundou o Jornal o CARDO e posteriormente o jornal o NORDESTE, que ainda hoje existe.
De ambos foi DIretor;
- Professor efetivo no Liceu desde 1960, onde foi fundador do primeiro jornal escolar “O
ALVORADA”;
- Traduziu em verso a tragédia “ O JUDEU DE MALTA” de Marlowe;
- Foi Presidente da Comissão de Festas da Cidade, com grande sucesso (1985);
- Foi também Deputado da Assembleia Municipal.

Por todos os serviços e contributos em prol da comunidade, referidos, a
Assembleia Municipal de Bragança, reunida no dia 10 de Setembro de
2021, deliberou recomendar à Camara Municipal de Bragança, que estas
duas individualidades, sejam devidamente relembradas, com a atribuição
dos seus nomes a um espaço público.”

Não houve pedidos de esclarecimento sobre esta proposta de recomendação.
Fez intervenção, sobre esta proposta de recomendação, o membro Júlio de
Carvalho (PSD).
Após análise e discussão, foi, a mesma proposta de recomendação,
submetida

a

votação,

tendo

sido

aprovada

por

unanimidade,

estando,

momentaneamente, sessenta e cinco membros presentes.
Não houve declarações de voto.
PONTO 4 - PERIODO DA ORDEM DO DIA:
PONTO 4.1 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara
sobre o Estado e Vida do Município.
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“Conforme alínea c) do nº.2 do art.º 25 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, apresento
para apreciação a informação escrita acerca da atividade da Câmara Municipal e da
situação financeira do Município, no período que decorreu desde a última Sessão da
Assembleia Municipal, que teve lugar a 28 de junho de 2021.
1. Gestão, organização interna e relacionamento com os munícipes
Finanças do Município
Desenvolve-se uma análise comparativa dos níveis de execução no período de janeiro a
agosto do ano de 2021, face aos dados produzidos em período análogo do ano anterior, tendo
como base o orçamento corrigido e o executado para cada um dos respetivos períodos.
Referimos que a taxa de execução da receita reporta-se à cobrança líquida e a taxa de
realização da despesa à despesa paga.
O orçamento inicial do município, para o exercício de 2021, foi aprovado no valor de
46.148.600,00€. Estimaram-se as receitas correntes em 32.536.200,00€ e as despesas
correntes em 24.112.500,00€. Para as rubricas de capital, o orçamento inicial das receitas foi
fixado em 13.584.200,00€ e o da despesa em 22.036.100,00€, o que, de igual modo,
determina que se estimou que parte das despesas de investimento fosse financiada por
receitas de carácter corrente. Esta previsão de financiamento esteve, igualmente, presente no
orçamento corrigido, embora com muito menor expressão.
As alterações realizadas ao orçamento 2021 consubstanciaram-se, além de meros
reajustamentos entre rubricas de classificação económica, pelo acréscimo de 12.134.436,91€
(grande parte proveniente da inserção do saldo da gerência anterior na componente de outras
receitas). Face às referidas alterações, o orçamento corrigido apresenta-se no montante de
58.283.036,91€, composto em 32.765.700,00€ de receitas correntes e 31.763.636,91€ de
despesas correntes. Quanto à vertente de capital, as receitas ascendem a 13.584.200,00€ e as
despesas a 26.519.400,00€. As outras receitas são no montante de 11.933.136,91€.
Verificando a execução financeira acumulada a agosto de 2021, a receita, ascende a 67%
(39.054.098,35€) e a despesa a 38,52% (22.452.258,63€). A poupança corrente apresenta, em
valor absoluto, o montante de 5.422.445,67€, derivada da execução corrente em 61,55% de
receitas (20.167.960,06 ) e 46,42% de despesas (14.745.514,39€).
Comparando com período homólogo de 2020, a receita apresenta uma execução superior em
5.799.544,67€, ou seja, mais 17,44 %. Desta variação, destacamos o aumento em 123,70 %
das receitas com origem em fundos comunitários (com um incremento de 2.712.889,01€).
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Embora com uma expressão mais reduzida à execução da receita, a despesa paga, regista,
em 2021, um acréscimo de 2.898.403,73€ face ao ano de 2020, ou seja, mais 14,82%, cuja
maior incidência se verifica nas despesas de capital, aumentadas em 2.007.580,28€.
Analisando a despesa no seu todo constata-se que, até final de agosto (com reporte a dia 30)
de 2021 a taxa de execução perfez 38,52 %, comparada com os 35,27 % atingidos em igual
período de 2020.
É verificado o cumprimento do equilíbrio orçamental no período em análise, sendo que as
receitas correntes executadas no montante de 20.167.960,06€, acrescidas do valor da
componente de outras receitas no valor de 7.523.836,93€ (saldo da gerência anterior que
releva para o financiamento das despesas correntes) são superiores ao total da despesa
corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longos prazos
(14.745.514,39€ e 338.655,00€, respetivamente).
A canalização da despesa para as Grandes Opções do Plano (GOP), no valor previsto de
29.140.900,00€, permite atingir, até 30 de agosto de 2021, uma execução financeira de 31,88
% (9.291.485,98€), provenientes de pagamentos de despesa associada à execução do Plano
Plurianual de Investimentos (PPI), no montante de 7.116.337,85€, e decorrentes de
pagamentos de despesa associada à execução do Plano de Atividades Municipal (PAM), no
valor de 2.175.148,13€. Desta forma, o PPI apresenta uma execução financeira de 28,97 % e o
PAM, constituído pelas atividades mais relevantes da autarquia, atingiu, até à referida data,
uma execução financeira de 47,51 %.
De salientar que a taxa de compromisso das GOP atinge, neste período, um valor próximo dos
80 %, contra as observadas em período homólogo, de 72,98 %. As despesas pagas incluídas
nas GOP apresentam-se orientadas para as funções sociais em 76,27 %, com um valor de
despesa paga de 7.086.228,62€. Esta função inclui os pagamentos de fundos destinados a
apoiar o arrendamento para habitação (27.851,84€) e as famílias em situação de
vulnerabilidade (21.318,50€).
Com uma representação de 10,31 % de despesa paga (957.543,27€), as outras funções
económicas foram, na sua grande parte, destinadas aos pagamentos com a realização do
Fundo Municipal de Emergência de Apoio Empresarial (391.700,00€).
O passivo da autarquia regista (dados provisórios), em 30 agosto de 2021, um aumento das
dívidas a terceiros no montante de 219.656,25€, ou seja, 4,28%, comparativamente a 30 de
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agosto de 2020. A dívida a terceiros, de médio e longos prazos, que apresenta um valor de
2.191.236,68€, engloba os empréstimos bancários e, face a período homólogo, diminuiu 13 %.
A componente de curto prazo de fornecedores e fornecedores de investimentos, que apresenta
em 2021 o valor de 457.961,80€, aumentou, face a 2020, 8,28%, ou seja, 35.008,22€,
Importa salientar que integram as dívidas a terceiros de curto prazo, para além da componente
a pagar dos empréstimos bancários (149.113,89€), o valor não reconhecido de 388.817,44€ à
empresa Águas do Norte, S.A, bem como os credores de cauções (fundos alheios à autarquia,
encontrando-se depositados em contas específicas de disponibilidades e passiveis de
utilização, para restituição, a qualquer momento), no valor de 2.326.227,38€.
- O serviço de compras e armazéns realizou 1018 procedimentos de aquisição de
empreitadas, bens e serviços. Destes procedimentos resultaram adjudicações no valor
total de 2.990.109,54€, distribuídos da seguinte forma: 1.629.545,66€ em concursos
públicos, 855.032,71€ em consultas prévias, 202.182,28€ em ajustes diretos e
299.078,29€ em ajustes diretos regime simplificado e 4 270,60€ em ajustes diretos Covid.
Relacionamento com os munícipes
- Balcão Único de Atendimento: No período compreendido entre os dias 1 de junho e o
dia 31 de agosto, nas suas mais diversas vertentes e serviços, o Balcão Único registou
um total de 4.757 atendimentos presenciais com marcação prévia.
2 - Coesão Social
Educação
- Para este ano letivo, é dada continuidade aos Protocolos de Colaboração entre o
Município de Bragança e os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Bragança para
fornecimento

de

refeições

escolares

às

crianças

e

aos

alunos

de

alguns

estabelecimentos de ensino nos refeitórios dos respetivos agrupamentos de escolas,
abrangendo um total estimado de 108.180 refeições e um custo total previsto de
181.742,40€.
- Com vista a garantir um número mínimo de auxiliares que assegurem o bom
funcionamento do Programa de Generalização de Refeições, nomeadamente no apoio às
refeições à hora de almoço (pré-escolar e 1º ciclo) e na componente de apoio à família
(pré-escolar) em alguns estabelecimentos de ensino, foi aprovada a atribuição de
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verbas aos Agrupamentos Escolares e às Juntas de Freguesia, enquanto entidades
coordenado-

ras/gestoras do pessoal auxiliar, no valor total de 178.200,00€.

- As «Férias Divertidas “Verão 2021”» decorrem de 9 de julho a 17 de setembro de
2021, no Jardim de Infância do Centro Escolar da Sé, no Jardim de Infância do Centro
Escolar de Santa Maria, no Jardim de Infância de São Tiago e no Jardim de Infância da
Estação, com a participação de 205 crianças da Educação Pré-Escolar, posicionadas nos
vários escalões.
- Foi desenvolvido o procedimento para aquisição de fichas de apoio das disciplinas
de Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio, para atribuição aos 166 alunos
do 1º ciclo do ensino básico posicionados no 1º escalão do abono de família para
crianças e jovens, das escolas públicas do concelho de Bragança, para ano letivo
2021/2022, no valor total de 6.231,27€.
- A Equipa Multidisciplinar do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar, no período em análise, finalizou o programa de promoção da autorregulação das
aprendizagens exortando à responsabilidade e autonomia, com o projeto “Sarilhos do
Amarelo”, nas turmas de 2.º ano, tendo sido realizadas até ao final de junho um total de
22 sessões, nas 11 turmas.
- Foi dada continuidade ao projeto “Escola Ciência Viva”, no Centro Ciência Viva de
Bragança, com os alunos dos 3º e 4º anos das escolas do 1º Ciclo da rede pública,
particular e cooperativa, tendo participado, nos meses de junho e julho, um total de 58
alunos.
Ação Social
- O Município de Bragança assinou, nos dias 23 e 24 de junho, contratos de apoio ao
arrendamento para habitação com 47 famílias, no âmbito do Fundo Municipal de Apoio
ao Arrendamento para Habitação.
Este apoio social tem como objetivo assegurar o direito a uma habitação condigna às
famílias que não conseguem aceder ao mercado privado da habitação, através da
atribuição de um subsídio de renda (quando não seja possível o arrendamento em
habitação social), promovendo a permanência das famílias nos imóveis onde residem e a
sua integração social e no tecido urbano.
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- Foram atribuídos, no dia 1 de julho, sete fogos de habitação social municipal (três
em imóveis de tipologia T2, três em T3 e uma em T4), no Bairro Social da Coxa e no
Bairro Social da Mãe d’ Água, a agregados familiares em grave situação de
vulnerabilidade e de emergência social.
- No período compreendido entre os dias 12 de junho e 31 de agosto, realizaram-se 70
atendimentos sociais, onde se analisaram os diferentes pedidos de apoio, mediante a
elaboração de diagnósticos, com consequente encaminhamento e acompanhamento
social a indivíduos e famílias.
Cultura
- No dia 19 de junho, na Sala de Atos do Município, foi oficialmente apresentada a obra
intitulada “O dia em que Deus começou a desmontar o mundo”, vencedora do I
Prémio Literário Professor Adriano Moreira e da autoria de António Trabulo. Este
prémio visa incentivar a promoção e a criatividade literárias, no âmbito da temática da
Lusofonia, valorizando as relações culturais entre Instituições Culturais de Países de
Língua Oficial Portuguesa.
- Foi apresentado, no dia 15 de julho, pelo Presidente da Câmara Municipal de Bragança,
Hernâni Dias, o livro “Bragança e o Tempo do Senhor Bairro. A Cidade na História e
Histórias de Bairro”, de Abílio Lousada.
Um livro que destaca alguns dos momentos que marcaram a história de Bragança e que
recordam o dia-a-dia dos bairros típicos da Cidade.
- Numa altura em que o prudente é evitar grandes aglomerados, o Município de Bragança
reinventou o tradicional Verão na Praça, transformando-o no “Verão na Rua”.
De 7 a 21 de agosto um camião palco percorreu as várias artérias da cidade oferecendo
musica aos residentes sem que estes tivessem que sair das suas casas. Este projeto
visou, ainda, apoiar e divulgar o trabalho dos músicos locais, (30 bandas com mais de
100 músicos) ao mesmo tempo que se assinalaram, da forma mais segura possível, as
Festas de Bragança.
- No dia 13 de agosto, foi inaugurada a exposição “Subitamente a Esperança” que
reúne, numa exposição a céu aberto, em pleno Centro Histórico, nove obras de um
coletivo de onze artistas brigantinos, que pretendem desafiar à reflexão sobre o
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período de pandemia que vivemos, usando, para isso, o sentido provocatório da
arte. A exposição estará patente até ao dia 10 de outubro.
Centro de Arte Contemporânea: No mês de junho, a partir do dia 25, realizou-se a
residência artística da artista Polaca Magdalena Kleszynska. Ao longo desta residência, a
artista produziu um número significativo de obras para a exposição “Beyond, between,
Here and There”, que inaugurou, no dia 10 de julho e pode ser visitada até 23 de outubro.
- No mês de junho realizou-se, no jardim do CACGM, o concerto de Adolfo-Luxúria
Canibal e Marta Abreu, no âmbito do projeto “Palavras Cruzadas”, da programação do
Teatro Municipal de Bragança.
- Em julho, para além da mudança da exposição temporária, procedeu-se também à
renovação do Espaço Graça Morais, com a apresentação da exposição “Inquietações”,
de Graça Morais, realizada maioritariamente a partir de trabalhos inéditos, que a artista
produziu em 2020 e 2021.
No dia da cerimónia de inauguração desta exposição, que decorreu no dia 30 de julho, foi
também assinado um aditamento ao Protocolo de Cooperação e Contrato de Comodato,
celebrado a 25 de Abril de 2007, entre a artista com o Município de Bragança, onde se
oficializou uma nova doação de mais 69 obras (52 de anos anteriores e 17 desta
exposição) da sua autoria para a coleção do Centro de Arte Contemporânea.
- Foi apresentado e disponibilizado para venda na Loja/ Livraria do CACGM o catálogo da
anterior exposição da artista: “Graça Morais – Pinturas e Desenhos (1993-2018) Doações
da Artista à Coleção do CACGM”.
- Foram, também, inauguradas as novas instalações do Laboratório de Artes na
Montanha Graça Morais situadas na Rua Oróbio de Castro, no edifício do Instituto
Português do Desporto e da Juventude.
- Ao longo dos meses de junho, julho e agosto, e ainda que aquém de anos anteriores, o
número de visitantes tem vindo a crescer, visitaram o espaço 3.623 pessoas, sendo
3.089 de nacionalidade portuguesa, 297 espanhola e 237 de outras nacionalidades.
Museu Ibérico da Máscara e do Traje: De 25 de junho a 31 de agosto esteve patente a
exposição “Latos, Tachos e outros Arte Factos”, de Octávio Marrão. Desde o dia 04 de
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setembro está presente a exposição do artesão Amável Antão intitulada “Máscaras
Transmontanas”.
- Durante os meses de junho, julho e agosto visitaram o museu 3.548 pessoas, sendo
2.467 de nacionalidade portuguesa, 857 espanhola e 224 de outras nacionalidades.
Teatro Municipal: Nos meses de junho e julho realizaram-se 16 espetáculos, com 16
sessões, assistidos por 2.560 espectadores, com uma taxa média de ocupação de
78.95%.
- No dia 25 de junho, Jorge Palma foi homenageado, após atuação no Teatro Municipal
com casa cheia.
No final do espetáculo, o músico, cantor, compositor, autor e produtor viu a sua
passagem por Bragança ficar eternizada com o descerramento de uma placa evocativa
com o seu nome e que homenageia a sua longa carreira artística.
- No dia 9 de julho, com casa cheia, assistiu-se ao espetáculo do grupo “Cais Sodré Funk
Connection”, com um convidado especial: Paulo de Carvalho, que teve direito a
homenagem por parte do Município de Bragança.
Aquele que é um dos maiores nomes da música portuguesa, com quase 60 anos de
carreira, viu o seu nome ficar gravado numa placa no Teatro Municipal, figurando ao lado
de outros grandes nomes da música e do espetáculo.
Biblioteca Municipal e Biblioteca Adriano Moreira: No serviço de animação e
extensão cultural realizaram-se 24 eventos de promoção de leitura onde participaram 656
crianças, jovens institucionalizados em entidades do concelho e público em geral.
Destaque para a apresentação dos Livros dos autores: Isabel Castro, no dia 22 de junho,
Lídia Machado dos Santos, no dia 16 de julho e o livro de João Sampaio, no dia 23 de
julho, a título póstumo.
- Foram, ainda, realizadas, à distância, duas sessões do Clube de Leitores de Bragança,
uma sessão dos Sábados de Encantar e duas outras em formato presencial, uma delas
no Jardim do Centro de Arte Contemporânea Graça.
- Realizaram-se, também, diversas Oficinas de Leitura Criativa em contexto de “Biblioteca
no Verão” que envolveram 13 entidades e onde participaram 322 crianças.
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- Nos meses de junho, julho e agosto, passaram pela Biblioteca Municipal 2.785
utilizadores distribuídos pela secção de adultos, secção infantil e Biblioteca Adriano
Moreira. Procedeu-se ao empréstimo de 1.136 documentos (monografias e audiovisuais),
foram consultados presencialmente 175 documentos e registaram-se 328 leitores ativos e
30 novos leitores.
Centro Cultural Municipal Adriano Moreira – Exposições: Abriu ao público, no dia 2
de julho, a exposição coletiva "Novos artistas - projeto em artes plásticas" dos alunos
finalistas do curso de Arte e Design da Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Bragança. Esta exposição é o resultado do trabalho desenvolvido por
estes estudantes, no decorrer deste ano letivo, onde apresentam trabalhos entre a
ilustração, a pintura, a escultura, o design e a produção gráfica.
- Nos meses de junho, julho e agosto visitaram o espaço 732 pessoas.
Centro de Fotografia Georges Dussaud: Continua patente a exposição “Viagem à Índia
e Outros Lugares”, da autoria de Georges Dussaud.
No dia 30 de junho, na sala de exposições temporárias, foi aberta ao público a exposição
de fotografia “Emergência366”. Exposição fotográfica a partir do livro com o mesmo título,
dos fotojornalistas do jornal Público Adriano Miranda e Paulo Pimenta, em que retratam
Portugal em 366 dias de pandemia.
- Nos meses de junho, julho e agosto visitaram o centro 1.175 pessoas, sendo 656 de
nacionalidade portuguesa, 377 espanhola e 142 de outras nacionalidades.
Centro de Interpretação da Cultura Sefardita do Nordeste Transmontano: Nos
meses de junho, julho e agosto visitaram o centro 497 pessoas, sendo 332 de
nacionalidade portuguesa, 114 espanhola e 51 de outras nacionalidades. De referir que
no mês de agosto foram registados 23 visitantes no Memorial e Centro de Documentação
Bragança Sefardita, espaço que complementa e dialoga com o Centro de Interpretação
da Cultura Sefardita do Nordeste Transmontano.
Museu Nacional Ferroviário de Bragança: Nos meses de junho, julho e agosto
visitaram o museu 1.218 pessoas, sendo 999 de nacionalidade portuguesa, 129
espanhola e 90 de outras nacionalidades.
Desporto e Juventude
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- Nos dias 25 e 26 de junho, Bragança recebeu, pela primeira vez, o MEXE Ibéria Mostra e Encontro da Xuventude Empreendedora Norte de Portugal-Galiza. Uma
Cimeira Ibérica de Associativismo e Juventude que tem como principal objetivo a
cooperação transfronteiriça, a cidadania europeia e a coesão, tendo por base o
associativismo e o empreendedorismo jovem.
Esta Cimeira Ibérica, organizada pela FNAJ - Federação Nacional das Associações
Juvenis, em parceria com o Município de Bragança foi, no dia 25, reservada aos sócios
do projeto LIDERA que fizeram o balanço e avaliaram o impacto do projeto que vigorou
nos últimos 5 anos.
Já no dia 26, o evento decorreu no Teatro Municipal de Bragança, com a apresentação e
condução dos trabalhos a cargo do apresentador e ator Rui Unas, sendo que a mesma
decorreu presencialmente e pôde, também, ser acompanhada via streaming no Facebook
da FNAJ.
- Para assinalar o Dia Mundial da Juventude (12 de agosto) o Município de Bragança
ofereceu, durante uma semana, a entrada em todos os equipamentos culturais
municipais, independentemente da idade.
- Bragança acolheu, no dia 12 de agosto, a chegada da 7.ª etapa da Volta a Portugal
em Bicicleta, num percurso de mais de 193km. A passagem da mítica prova de ciclismo
em Bragança ficou marcada pela demonstração incondicional de carinho, por parte dos
brigantinos, ao ciclista Ricardo Vilela, o único corredor profissional natural de Bragança
em prova. Passados cinco anos, o brigantino regressou ao pelotão nacional, depois de
ter representado equipas de renome internacional, onde levou e enalteceu o nome de
Portugal, e de Bragança muito em particular, nos mais diversos locais onde competiu.
Destaque, também, para a ação de Marketing Territorial que o Município de Bragança
levou a cabo, aproveitando a exposição mediática da prova e a transmissão em direto da
etapa pela RTP1 e RTP Internacional. Assim, em plena Serra da Nogueira, aproveitando
a envolvência da paisagem, foi “lavrado” o slogan da campanha “Bragança.
Naturalmente!” junto ao percurso da prova perto da aldeia do Zoio, proporcionando uma
grande visibilidade à marca e ao território.
Além da vertente competitiva, Bragança acolheu, também, o programa “Há Volta”, da
RTP, dedicado especialmente ao Concelho, à sua promoção territorial e aos brigantinos.
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Já no dia 13 de agosto, durante a manhã, Bragança voltou a ser o epicentro do ciclismo
nacional, acolhendo, no Jardim da Braguinha, a partida da 8.ª etapa da prova.
Refira-se que Bragança foi o único concelho a acolher, simultaneamente, uma chegada e
uma partida da prova, ajudando, assim, a criar uma maior dinâmica junto do tecido
comercial local.
- No dia 10 de agosto, na sua 27.ª etapa, chegou a Bragança a “Volta a Portugal a
Correr” em que João Paulo Félix, um conceituado ultramaratonista português, se
propôs percorrer mais de dois mil quilómetros para sensibilizar o país a favor dos
Direitos das Crianças e o momento não passou indiferente, com uma série de
ações de apoio à causa e ao atleta.
A passagem do ultramaratonista pelo Concelho foi acompanhada por membros de várias
associações desportivas e o atleta foi, ainda, recebido com cartazes, elaborados por
crianças e jovens de IPSS’s.
- Decorreu entre os dias 19 e 24 de agosto o II Open de Xadrez Terras de Trás-osMontes, que integrou o Circuito Nacional de Clássicas da Federação 2020/2021 e contou
com a presença de 150 jogadores de 24 nacionalidades, com idades entre os 6 e os 68
anos, alguns deles de elevado nível internacional.
Depois de 6 dias de emocionantes jogadas, o indiano Arjun Kumar foi o grande vencedor
deste II Open de Xadrez Terras de Trás-os-Montes, organizado pela Associação de
Xadrez de Bragança e pelo Município, com apoio institucional dos Municípios de Macedo
de Cavaleiros e Mirandela, da Federação Portuguesa de Xadrez e da Federação
Internacional de Xadrez.
- Nos meses de junho, julho e agosto, foi dado apoio à atividade desportiva de formação
de clubes e associações do concelho tendo sido registada a presença de 4.880
utilizadores no Campo do CEE e de 1.152 utilizadores no Pavilhão da Bancada.
Ambiente e sustentabilidade
- Através da implementação de um projeto-piloto resultante de uma parceria entre a
Resíduos do Nordeste e o Município, o Centro Histórico de Bragança passa a ter
recolha seletiva de resíduos. Este projeto tem com objetivo implementar a recolha
seletiva porta-a-porta em estabelecimentos comerciais localizados na zona histórica e na
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zona comercial da cidade e, ainda, suprir a falta de espaço para a colocação de
ecopontos, aumentar significativamente a quantidade de embalagens provenientes do
setor comercial e contribuir para o cumprimento das metas nacionais e europeias em
matéria de reciclagem.
- Até 30 de setembro está ativa a campanha de Esterilização Gratuita de Animais de
Companhia (cães e gatos).
Este projeto visa o bem-estar animal, considerando a importância que este procedimento
tem na diminuição da natalidade de cães e gatos, que diretamente se reflete no controlo
do abandono e de animais errantes.
Esta é uma iniciativa dos Municípios de Bragança, Miranda do Douro, Mogadouro,
Vimioso e Vinhais, no âmbito da Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste
Transmontano, através do Canil e Gatil Intermunicipal.
- Já está em funcionamento o veículo de resgate animal dos Bombeiros Voluntários de
Bragança. Os custos de adaptação e aquisição do equipamento, foram suportados pelo
Município de Bragança, tal como serão os custos inerentes a tratamentos médicos
necessários prestados aos animais cujos donos não seja possível identificar.
- No setor das águas e saneamentos, nos meses de junho e julho, foram colocados 28
contadores, efetuadas 132 substituições e 41 reparações de ruturas, 38 limpezas de
fossas e 18 desobstruções de coletores.
- Encontra-se já adjudicada a obra de execução de captações em Rebordãos e
Carragosa, com um valor de 73.123,04€ e, em execução, as seguintes empreitadas:
Substituição de condutas de água em Bragança - fase III, com um valor de adjudicação
de 129.081,50€; Execução de depósito e ligação do furo em Carçãozinho, com um valor
de adjudicação de 90.165,72€;
- No âmbito do controlo de animais errantes e da melhoria das condições de segurança,
higiene e saúde pública, foram recolhidos 35 canídeos e 13 felídeos da via pública e
adotados 33 canídeos e 14 felídeos. Importa referir que os animais adotados são
entregues esterilizados, com o objetivo de controlar a reprodução.
- Procedeu-se à limpeza de aceiros e caminhos florestais em 12 aldeias e ainda à
limpeza, regularização de bermas, valetas e reparação de pavimento asfáltico nas
estradas municipais e em 5 aldeias.
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-

Efetuou-se,

igualmente,

a

manutenção

com

destroçadores,

de

caminhos

agrícolas/municipais em 55 aldeias.
3. Desenvolvimento Económico e Competitividade
Promoção Económica
- A Banca na Praça, evento que promove a venda direta de produtos da terra e
artesanato, voltou a realizar-se a partir do dia 15 de maio, trazendo de novo vida ao
centro urbano de Bragança e ajudando a dinamizar o pequeno comércio. A Banca na
Praça terminará no último fim-de-semana de setembro.
Turismo
- No âmbito do V Festival de Street Art - Sm'arte, foram sete as aldeias da Rota da
Terra Fria que passaram a integrar a rede das cerca de 50 intervenções em espaço
público concretizadas ao longo de quatro edições do Sm'arte. Este ano o evento ocorreu
em meio rural permitindo que vários edifícios ganhassem nova vida com as intervenções
efetuadas.
Recorde-se que o concelho de Bragança integra, desde 2018, a plataforma mundial de
arte urbana - Street Art Cities.
- Bragança vai receber um investimento de oito milhões de euros. Este é o valor que
representa o hotel que vai nascer na freguesia de Pinela, concelho de Bragança,
apresentado, no dia 2 de julho.
Construído pelo Grupo Água Hotels Spa & Resorts, este empreendimento hoteleiro
resultará na criação de 90 postos de trabalho e deverá receber cerca de 22 500
hóspedes por ano, tendo um impacto económico direto, a 10 anos, na ordem dos 22
milhões de euros.

Mobilidade
- Uma das grandes prioridades do Município de Bragança, a mobilidade, foi reforçada
com a aposta em novos equipamentos e serviços, apresentados publicamente no dia 9
de julho, na Sala de Atos do Município de Bragança: Cartão do Munícipe - oferece um
conjunto de benefícios no acesso a experiências e serviços disponibilizados pelo
Município. Trata-se de um serviço gratuito, disponibilizado a todos os munícipes, de todas
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as idades, estudantes e trabalhadores e com domicílio fiscal no concelho. Com a
perspetiva de evoluir a curto/médio prazo, o Cartão do Munícipe pode ser utilizado,
atualmente, no Serviço de Transportes Urbanos de Bragança e como avença nos
Parques de Estacionamento Subterrâneos Municipais, possibilitando, ainda, a receção de
alertas em tempo real; Instalação de sete Mupis - equipamento que promove o acesso a
todos os cidadãos, sem exceção, valorizando a autonomia das pessoas com deficiência
(nomeadamente com mobilidade condicionada, surdos e invisuais), ao facultarem
informação adaptada às suas necessidades especiais e permitindo o envio de
informações em formato digital para, por exemplo, smartphones.
Os mupis interativos impulsionam, também, a utilização de transportes públicos ao
permitirem a compra de bilhetes e ao disponibilizarem informação sobre a sua localização
e qual o transporte mais adequado para o destino pretendido, podendo, ainda,
aconselhar o melhor percurso, tendo em conta o preço e a duração da viagem.
Estes equipamentos vão permitir, ainda, a marcação no atendimento de serviços
públicos, estando dotado com um sistema de informação em tempo real, e a aquisição de
bilhetes para o acesso a diversas iniciativas e espaços.
- Bragança é, a partir do dia 22 de julho, a cidade portuguesa mais próxima de uma
estação de alta velocidade, passando a estar ainda mais perto de Madrid e do centro da
Europa.
Com a entrada em funcionamento da estação de Sanabria AV (Alta Velocidade), a menos
de 50 quilómetros de Bragança, a região tem, agora, uma grande oportunidade para o
desenvolvimento do tecido empresarial e do turismo, ficando apenas a faltar, por parte do
Governo Português, a construção de uma ligação rodoviária entre Bragança e Puebla de
Sanabria capaz de servir não só a região, como todo o Norte de Portugal.
- Nos meses de junho e julho, verificaram-se 654 movimentos de aeronaves.
Em relação à carreira aérea de serviço público Bragança-Viseu-Cascais-Portimão, no
mesmo período, a aeronave efetuou 208 movimentos, tendo embarcado 394 passageiros
e desembarcado 386.
4. Reabilitação Urbana
Obras
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Neste período foram abertos 8 concursos no valor de 918.606,92€, designadamente:
Remodelação e Beneficiação da Rede viária urbana e rural Lote 1 e Lote 2
(685.820,00€); Reabilitação de edifício na Rua Combatentes da Grande Guerra, para
instalação das Finanças e Delegação Aduaneira de Bragança - alterações ao projeto
(31.270,00€), que também já se encontra adjudicada; Reabilitação das Escolas de Cova
de Lua e Rio de Onor no âmbito do projeto 0414_BIOURB_NATUR_2_E – Melhorias
(20.116,68€); Construção do Centro de Cerâmica artística de Salsas, no âmbito do
Orçamento Participativo de 2019 (47.700,00€), já adjudicada; Execução de acessos à
cobertura e criação de linhas de vida, nos edifícios de habitação social no Bairro da Coxa
(37.240,24€);

Ampliação

da

rede

de

saneamento

básico

em

Gimonde

e

substituição/alteração da rede de águas pluviais no parque de estacionamento do edifício
Gondola (65.190,00€); Execução da iluminação da ponte românica e área envolvente de
Gimonde (31.270,00€).
- Foram ainda adjudicadas as seguintes obras, no montante global de 214.208,27€:
Outros Estudos e Projetos – Requalificação e Modernização das Escolas – Miguel Torga
e Augusto Moreno – 2.ª fase (6.996,00€); Beneficiação Acústica e Térmica do Auditório
da Casa da Seda (16.198,13€); Passeios Diversos na Cidade - Rua Dr. António Carmona
e Lima (32.404,20€). Terraplanagem e complemento no perímetro da circular ZI Nerba
(158.609,94€).
Serviço de Gestão Urbanística e Fiscalização
- Realça-se que, do conjunto das operações sujeitas a controlo prévio, 24% destas ações
reportaram-se à cidade de Bragança (dos quais, 3% se localizam na Zona Histórica II) e
os restantes 76% reportaram-se ao espaço rural, sendo que 86% das ações se inserem
em espaço ordenado dentro de perímetros urbanos.
No período de 15 de abril a 11 de junho, foram emitidos 41 alvarás de licença de
construção (-1 que em igual período do ano anterior), 3 comprovativos de admissão de
comunicação prévia (+1 que em igual período do ano anterior), 40 alvarás de utilização (11 que em igual período do ano anterior) e 150 certidões (-32 que em igual período do
ano anterior).
- No âmbito do sistema de gestão de qualidade, orientado para a satisfação do munícipe,
com metas definidas para uma resposta aos prazos definidos pelo RJUE, mantêm-se os
mesmos valores apurados para o período anterior.
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Por parte da fiscalização municipal, foram efetuadas 27 informações (de conclusão de
obras, de ocupação da via pública, de verificação de infraestruturas, etc.), 6 averiguações
de queixas/denúncias, e 5 participações.
5. Outras informações
- No 31.º aniversário da Vila de Izeda, além do tradicional hastear de bandeiras e da
sessão solene, procedeu-se à inauguração do espaço “Exposição Antiguidades da Casa
do Puleiro”, e ainda, à apresentação do livro “Mário Pereira – Orgulhosamente Izedense”,
de Duarte Pires. As comemorações finalizaram com a inauguração do coreto em
homenagem ao Maestro Sousa Pinto.
- A Casa da Seda do Centro Ciência Viva de Bragança acolheu, a 30 de julho, a sessão
"What if? (E se?) A Ciência e a Cultura Científica no Futuro da Europa", uma conversa
entre estudantes, investigadores e empresários sobre o destino da ciência, da inovação e
do ensino superior em Portugal e na Europa.
Com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e
da Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, foram, ainda,
apresentados e discutidos os manifestos aprovados e as principais conclusões da
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia na área da ciência, inovação e
ensino superior.
- Com objetivo de valorizar os portugueses da diáspora e também os portugueses
residentes no país, teve lugar, no dia 6 de agosto a 10.ª Gala “Portugueses de Valor”,
organizado pela Lusopress (grupo de comunicação sediado em França), com o apoio do
Município de Bragança.
Dos 100 nomeados para este galardão, foram homenageados dez “Portugueses de
Valor”, com um percurso profissional, pessoal ou associativo de relevo. Destaque para o
facto de três dos eleitos serem naturais do concelho de Bragança. Foram, ainda,
atribuídas distinções de Honra e Mérito, que destacam personalidades que, ao longo do
seu percurso de vida pessoal e profissional, se têm notabilizado pelo trabalho em prol da
comunidade portuguesa. Entre os distinguidos estavam Hernâni Dias, Presidente da
Câmara Municipal de Bragança, e, a título póstumo, Eduardo Lapa, fundador da
Associação Franco-Portuguesa Casa de Trás-os-Montes em Les Pavillon-sous-Bois e
Presidente do Comité de Jumelage entre Bragança e Les Pavillon-sous-Bois.
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A cerimónia contou, ainda, com a atuação da fadista brigantina Lina Rodrigues,
vencedora do prémio Carlos do Carmo 2021.
Pela manhã, numa cerimónia protocolar, foi assinado um acordo de cooperação entre o
Município de Bragança e a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, com o
objetivo promover a internacionalização das empresas de Bragança junto do mercado
francês e de divulgar as potencialidades do Concelho para a atração de investimento
estrangeiro.
Município de Bragança, 3 de setembro de 2021.
O Presidente da Câmara Municipal,
Hernâni Dinis Venâncio Dias”
Solicitou esclarecimentos o membro Dinis Costa (PS).
O Sr. Presidente da Câmara respondeu aos esclarecimentos solicitados.
Fizeram intervenção os membros Amparo Alves (PSD), Isabel Ribeiro (PSD) e
Luís Fernandes (PUF de Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova).
PONTO 4.2 – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara
Municipal de Bragança:
PONTO 4.2.1 – Proposta de Renovação de Delimitação de Área de Reabilitação
Urbana das Cantarias, em Bragança.
Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal de Bragança,
previamente distribuída a todos os membros:
“I - CERTIDÃO
SÍLVIA MARIA DOS SANTOS COUTO GONÇALVES NOGUEIRO, Licenciada em
Gestão e Diretora do Departamento de Administração Geral e Financeira do Município de
Bragança:
Certifica que, na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no
dia vinte e três de agosto do ano de dois mil e vinte e um, aprovada em minuta, e com a
presença dos Srs. Presidente, Hernâni Dinis Venâncio Dias; e Vereadores Paulo Jorge
Almendra Xavier, Nuno da Câmara Cabral Cid Moreno, Fernanda Maria Fernandes
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Morais Vaz Silva, Miguel José Abrunhosa Martins, Maria da Graça Rio Patrício e Olga
Marília Fernandes Pais, se encontra uma deliberação do seguinte teor:
“PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DAS
CANTARIAS, EM BRAGANÇA
Pela Divisão de Urbanismo é presente a proposta de delimitação de área de
reabilitação urbana das Cantarias, que a seguir se transcreve, devidamente validada pelo
Sr. Presidente:
“Considerando que a Assembleia Municipal de Bragança, em Sessão Ordinária de
24 de setembro de 2018, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal, aprovada
em 10 de setembro de 2018, relativa à renovação do projeto de delimitação da área de
reabilitação urbana das Cantarias, em Bragança, elaborado nos termos do n.º 1 do artigo
13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009,
de 23 de outubro, na redação conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto;
Considerando que o ato de aprovação da delimitação da área de reabilitação foi
publicado através do Aviso (extrato) n.º 10259/2015, na 2.ª série do Diário da República,
de 8 de setembro de 2015, e do Aviso (extrato) n.º 14856/2018, na 2.ª série do Diário da
República, de 16 de outubro de 2018;
Considerando que a delimitação da área de reabilitação urbana contempla o
quadro com os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património
(IMI, IMT), nos termos da legislação aplicável;
Considerando que a delimitação da área de reabilitação urbana confere aos
proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações
nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à
reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de
outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural;
Considerando que a delimitação da área de reabilitação urbana, com os inerentes
efeitos jurídicos, constitui um instrumento fundamental de promoção da reabilitação do
edificado e de revitalização da zona das Cantarias, em Bragança;
Considerando que a delimitação da área de reabilitação urbana da zona das
Cantarias, em Bragança caduca, em 15.10.2021, por força do disposto no artigo 15.º do
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.
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Considerando que a proposta de delimitação da área de reabilitação urbana está
devidamente fundamentada e contém a memória descritiva e justificativa, incluindo os
critérios subjacentes à delimitação da área abrangida e os objetivos estratégicos a
prosseguir, a planta com correspondência cadastral com a delimitação da Área abrangida
e o quadro com os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o
património (IMI, IMT), cumprindo com o disposto nas alíneas a), b) e c), do n.º 2 do artigo
13.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.
Propõe-se a aceitação da Exma. Câmara Municipal da proposta de renovação da
delimitação da área de reabilitação urbana (ARU) das Cantarias, em Bragança, a
submeter a deliberação da Exma. Assembleia Municipal.”
Após análise e discussão, foi deliberado, com cinco votos a favor dos Srs.
Presidente, e Vereadores, Paulo Xavier, Fernanda Silva, Miguel Abrunhosa e Olga Pais,
e duas abstenções dos Srs. Vereadores, Nuno Moreno e Maria da Graça Patrício, aceitar
a proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) das Cantarias, bem
como submeter para deliberação da Assembleia Municipal, nos termos propostos.”
Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o
selo branco em uso neste Município.
Bragança e Paços do Município, 03 de setembro de 2021.
a) Sílvia Maria dos Santos Couto Gonçalves Nogueiro
II – Anexo
Planta”
O Sr. Presidente da Câmara forneceu esclarecimentos adicionais, relativamente
à proposta.

Não tendo havido discussão, foi a mesma proposta submetida a votação,
tendo sido aprovada, por maioria absoluta, com zero votos contra, nove
abstenções e quarenta e sete votos a favor, estando, momentaneamente, cinquenta
e seis membros presentes.
Não houve declarações de voto.
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PONTO 4.2.2 - Proposta de Renovação de Delimitação de Área de Reabilitação
Urbana - S. João de Deus, em Bragança.
Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal de Bragança,
previamente distribuída a todos os membros:
“I - CERTIDÃO
SÍLVIA MARIA DOS SANTOS COUTO GONÇALVES NOGUEIRO, Licenciada em
Gestão e Diretora do Departamento de Administração Geral e Financeira do Município de
Bragança:
Certifica que, na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no
dia vinte e três de agosto do ano de dois mil e vinte e um, aprovada em minuta, e com a
presença dos Srs. Presidente, Hernâni Dinis Venâncio Dias; e Vereadores Paulo Jorge
Almendra Xavier, Nuno da Câmara Cabral Cid Moreno, Fernanda Maria Fernandes
Morais Vaz Silva, Miguel José Abrunhosa Martins, Maria da Graça Rio Patrício e Olga
Marília Fernandes Pais, se encontra uma deliberação do seguinte teor:
“PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA - S. JOÃO
DE DEUS, EM BRAGANÇA
Pela Divisão de Urbanismo é presente a proposta de delimitação de área de
reabilitação urbana – S. João de Deus, em Bragança, que a seguir se transcreve,
devidamente validada pelo Sr. Presidente:
“Considerando que a Assembleia Municipal de Bragança, em Sessão Ordinária de
24 de setembro de 2018, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal, aprovada
em 10 de setembro de 2018, relativa à renovação do projeto de delimitação da área de
reabilitação urbana – S. João de Deus, em Bragança, elaborado nos termos do n.º 1 do
artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
307/2009, de 23 de outubro, na redação conferida pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto;
Considerando que o ato de aprovação da delimitação da área de reabilitação foi
publicado através do Aviso (extrato) n.º 9709/2015, na 2.ª série do Diário da República,
de 27 de agosto de 2015, e do Aviso (extrato) n.º 14857/2018, na 2.ª série do Diário da
República, de 16 de outubro de 2018;
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Considerando que a delimitação da área de reabilitação urbana contempla o
quadro com os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património
(IMI, IMT), nos termos da legislação aplicável;
Considerando que a delimitação da área de reabilitação urbana confere aos
proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações
nela compreendidos, o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à
reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de
outros benefícios e incentivos relativos ao património cultural;
Considerando que a delimitação da área de reabilitação urbana, com os inerentes
efeitos jurídicos, constitui um instrumento fundamental de promoção da reabilitação do
edificado e de revitalização Urbana – S. João de Deus, em Bragança;
Considerando que a delimitação da área de reabilitação urbana (ARU) – S. João
de Deus, em Bragança, caduca, em 15.10.2021, por força do disposto no artigo 15.º do
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana;
Considerando que a proposta de delimitação da área de reabilitação urbana está
devidamente fundamentada e contém a memória descritiva e justificativa, incluindo os
critérios subjacentes à delimitação da área abrangida e os objetivos estratégicos a
prosseguir, a planta com correspondência cadastral com a delimitação da Área abrangida
e o quadro com os benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o
património (IMI, IMT), cumprindo com o disposto nas alíneas a), b) e c), do n.º 2 do artigo
13.º e na alínea a) do artigo 14.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana.
Propõe-se a aceitação da Exma. Câmara Municipal da proposta de renovação da
delimitação da área de reabilitação urbana (ARU) – S. João de Deus, em Bragança, a
submeter a deliberação da Exma. Assembleia Municipal.”
Após análise e discussão, foi deliberado, com cinco votos a favor dos Srs.
Presidente, e Vereadores, Paulo Xavier, Fernanda Silva, Miguel Abrunhosa e Olga Pais,
e duas abstenções dos Srs. Vereadores, Nuno Moreno e Maria da Graça Patrício, aceitar
a proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) – S. João de Deus, em
Bragança, bem como submeter para deliberação da Assembleia Municipal, nos termos
propostos.”
Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o
selo branco em uso neste Município.

LJ
Certidão Geral – 4.ª Sessão Ordinária/Ano 2021, realizada no dia 10 de setembro.

PS.11-IM.03.00

Página 26 de 35

Bragança e Paços do Município, 03 de setembro de 2021.
a) Sílvia Maria dos Santos Couto Gonçalves Nogueiro
II – Anexo
Planta”
Não tendo havido discussão, foi a mesma proposta submetida a votação,
tendo sido aprovada, por maioria absoluta, com zero votos contra, nove
abstenções e quarenta e cinco votos a favor, estando, momentaneamente,
cinquenta e quatro membros presentes.
Não houve declarações de voto.
PONTO 4.3 – Apreciação sobre a seguinte proposta da Câmara Municipal de
Bragança - Auditoria Externa às Contas do Município de Bragança - Relatório do
Auditor Externo sobre a Informação Económica e Financeira reportado a 30 de junho
de 2021.
Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal de Bragança,
previamente distribuída a todos os membros:
“I - CERTIDÃO
SÍLVIA MARIA DOS SANTOS COUTO GONÇALVES NOGUEIRO, Licenciada em
Gestão e Diretora do Departamento de Administração Geral e Financeira do Município de
Bragança:
Certifica que, na Ata da Reunião Extraordinária desta Câmara Municipal, realizada
no dia seis de setembro do ano de dois mil e vinte e um, devidamente aprovada, e com a
presença dos Srs. Presidente, Hernâni Dinis Venâncio Dias; e Vereadores Paulo Jorge
Almendra Xavier, Nuno da Câmara Cabral Cid Moreno, Fernanda Maria Fernandes
Morais Vaz Silva, Miguel José Abrunhosa Martins, Maria da Graça Rio Patrício e Olga
Marília Fernandes Pais, se encontra uma deliberação do seguinte teor:
“AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - RELATÓRIO
DO AUDITOR EXTERNO SOBRE A INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
REPORTADO A 30 DE JUNHO DE 2021
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Pelo Sr. Presidente foi presente, para tomada de conhecimento, o Relatório do
Auditor Externo do 1.º semestre do ano de 2021, previamente distribuído pelos Srs.
Vereadores, ficando um exemplar arquivado em Pasta Anexa ao Livro de Atas e cujo teor
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, elaborado pela empresa
de auditoria externa, Fonseca, Paiva, Carvalho & Associado, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual.
Propõe-se, face ao enquadramento legal, que o referido documento seja remetido
à Assembleia Municipal.
O Executivo Municipal apreciou o documento e dando cumprimento ao disposto
na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, Lei que
estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais
deliberou, por unanimidade, remeter o Relatório do Auditor Externo, sobre a informação
financeira reportada a 30 de junho de 2021, para apreciação da Assembleia Municipal.”
Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o
selo branco em uso neste Município.
Bragança e Paços do Município, 06 de setembro de 2021.
a) Sílvia Maria dos Santos Couto Gonçalves Nogueiro
II – Anexo
Relatório do Auditor Externo sobre a informação financeira do 1.º semestre de 2021”

Não tendo havido discussão, foi a mesma proposta dada como apreciada.
Ponto 4.4 - Discussão e tomada de conhecimento da deliberação da Câmara
Municipal de Bragança - Propostas de Isenções Totais ou Parciais Relativamente a
Impostos e a outros Tributos Próprios, conforme n.º 2, do artigo 16.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, no Âmbito da Autorização Genérica, conforme Deliberação
da Assembleia Municipal em Sessão de 21 de dezembro/2020.
Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal de Bragança, e
previamente distribuída a todos os membros.
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“I - CERTIDÃO
SÍLVIA MARIA DOS SANTOS COUTO GONÇALVES NOGUEIRO, Licenciada em
Gestão e Diretora do Departamento de Administração Geral e Financeira do Município de
Bragança:
Certifica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no
dia vinte e seis de julho do ano de dois mil e vinte e um, devidamente aprovada, e com a
presença dos Srs. Presidente, Hernâni Dinis Venâncio Dias; e Vereadores, Paulo Jorge
Almendra Xavier, Nuno da Câmara Cabral Cid Moreno, Fernanda Maria Fernandes
Morais Vaz Silva, Miguel José Abrunhosa Martins, Maria da Graça Rio Patrício e Olga
Marília Fernandes Pais, se encontram deliberações referentes às Propostas de Isenção
de Pagamento de Taxas para o ano de 2021, constantes do mapa anexo.
Mais certifica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada
no dia nove de agosto do ano de dois mil e vinte e um, devidamente aprovada, e com a
presença dos Srs. Presidente, Hernâni Dinis Venâncio Dias; e Vereadores, Paulo Jorge
Almendra Xavier, Fernanda Maria Fernandes Morais Vaz Silva, Miguel José Abrunhosa
Martins, Maria da Graça Rio Patrício e Olga Marília Fernandes Pais, se encontram
deliberações referentes às Propostas de Isenção de Pagamento de Taxas para o ano de
2021, constantes do mapa anexo.
Considerando a autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal, em
Sessão de 21 de dezembro de 2020, com limites à concessão de isenção ou redução do
pagamento de taxas para o ano de 2021 e para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 16.º
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, dá-se conhecimento à Exma. Assembleia
Municipal.
Para constar passo a presente certidão que assino e vai ser autenticada com o
selo branco em uso neste Município.
Bragança e Paços do Município, 03 de setembro de 2021.
a) Sílvia Maria dos Santos Couto Gonçalves Nogueiro
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II – Anexo
Listagem”
Tomado conhecimento.
PRESENÇAS: Seguem-se as presenças e faltas dos membros que constituem a
A – Assembleia:
I – PRESENÇAS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA:
1 – Mesa:
Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso
1.º Secretário – João Adriano Rodrigues
2.ª Secretária – Maria Gracinda Oliveira Carvalhido Gouveia Amaro
2 - DEPUTADOS
Isabel Maria Lopes

Júlio da Costa Carvalho
Maria do Amparo Mendes Alves
Filipe Osório Caldas
Jorge Manuel Pinto da Silva Ferreira
Maria Isabel Barreiro Ribeiro
Manuel Norberto Trindade
Natividade de Lurdes Gonçalves
Vitor Emanuel Ladeira Dias
Paulo Rafael Nogueiro Preto
Maria Cristina Ramos Raposo Preto
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Hugo Miguel de Lima Afonso Mesquita Trigo
Fernando Manuel Gomes Alves
Maria Eugénia Cerqueira Barreira Afonso
João Manuel Dias Sardinha
Rui Miguel Borges Pires
João dos Santos Cabrita da Encarnação
Adelaide da Conceição Miranda Fernandes
António Manuel Afonso Pires *
PARTIDO SOCIALISTA

Luís Manuel Silvestre
Maria de Fátima Renovato Veloso
Alfredo Jorge Costa Teixeira
Dinis Manuel Prata Costa
Altino Telmo Gonçalves Afonso
Maria Idalina Alves de Brito
Armindo Augusto Lopes
Luís Avelino Guimarães Dias
Normando dos Santos Lima *
Orlando Augusto Matos Pontes *
Maria Aurora Correia *
Luís Manuel da Cunha Santos *
BLOCO DE ESQUERDA
Catarina Isabel Carvalho Ferraz Assis
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COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA (PCP-PEV)
José Manuel Correia dos Santos Ferreira de Castro
CENTRO DEMOCRÁTICO SOCIAL/PARTIDO POPULAR
João Manuel Saldanha
INDEPENDENTE
António Cândido Anes
PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA / UNIÃO DE FREGUESIAS
Alfaião – António Manuel Teixeira Baptista (PSD)
Baçal – Luís Filipe Pires de Carvalho (PSD)
Carragosa – Élio Manuel Moreira Garcia Vaz (PS)
UF-Castrelos e Carrazedo – César Luís Gonçalves (PSD)
Coelhoso – Paulo Manuel Almeida da Veiga (PSD)
Donai – Manuel José Mesquita Rodrigues (PSD)
Espinhosela – Octávio Manuel Alves Reis (PSD)
Gimonde – António Manuel Choupina Assares (PSD)
Gondesende – Augusto David Afonso Pires (PSD)
Gostei – Rui Manuel da Costa Gonçalves (PSD)
Grijó de Parada – Elisabete de Jesus Rodrigues Geraldes dos Santos (PS)
UF- Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova – Luís Filipe Pires Fernandes (PS)
Macedo de Mato – Manuel Augusto Crisóstomo (PSD)
Mós – Anabela Afonso Pereira Rodrigues (PSD)
Nogueira – António Augusto de Vila Araújo (PSD)
Outeiro – César Augusto Garrido (PSD)
UF- Parada e Failde – Sandra Manuela Rodrigues Afonso (PSD)
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Parâmio – Nuno Miguel Martins Diz (PS)
Pinela – Alex Olivier Alves Rodrigues (PSD)
Quintanilha – Henrique António Fernandes (PS)
Quintela de Lampaças – Miguel Francisco Pinto (PSD)
Rabal – Jaime Rodrigues Loureiro (PSD)
UF- Rebordainhos e Pombares – Albino Alves Rodrigo (PSD)
Rebordãos – Adriano Augusto Correia Rodrigues (PSD)
UF- Rio Frio e Milhão – Adriano Augusto Ferreira (PSD)
Salsas – Pedro Miguel Ramos Zoio (PSD)
Samil – Telmo Ricardo Prada Afonso (PSD)
Santa Comba de Rossas – Luís Filipe Verdelho Paula (PSD)
UF – São Julião de Palácios e Deilão – Altino Francisco Pereira Pires (PSD)
São Pedro de Sarracenos – Humberto José dos Santos (PSD)
UF- Sé, Santa Maria e Meixedo – Telmo Ramiro Prada Afonso (PSD)
Sendas – Dinis Augusto Dias Pinela (PSD)
Sortes – Juvêncio Alves de Carvalho (PSD)
Zoio – Hélder Jorge dos Santos (PSD)

II - FALTAS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
Manuel Fernando Afonso Gonçalves – Justificada

Luís Aníbal Rodrigues Martins
PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA
UF-Aveleda e Rio de Onor – Mário Francisco Gomes (PSD) - Justificada
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Babe – Alberto Manuel de Sousa Pais (PSD)
Castro de Avelãs – João António da Silva Rodrigues (PSD)
França – Carlos Manuel Afonso da Silva (PSD)
Serapicos – Rui Fernando Pires Caetano (PSD) - Justificada
(*) – Membro suplente
(**) – Substituto Legal

B – CÂMARA
PRESENÇAS
PRESENÇAS
Presidente – Hernâni Dinis Venâncio Dias
Vereadores: Paulo Almendra Gonçalves Xavier
Maria da Graça Rio Patrício
Fernanda Maria Fernandes Morais Vaz Silva
Miguel José Abrunhosa Martins
Olga Marília Fernandes Pais
Nuno da Câmara Cabral Cid Moreno

Antes de encerrar os trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal
produziu intervenção de despedida, tendo a sessão terminado às onze horas.
Por ser verdade e me ter sido pedida, mandei passar a presente certidão que,
depois de achada conforme, vai ser assinada por mim e autenticada com o selo branco
em uso neste Município.
Assembleia Municipal de Bragança, 14 de setembro de 2021.
Luís Manuel Madureira Afonso (Dr.)
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NOTA: Os anexos encontram-se arquivados junto da Certidão Geral original, arquivada nos
Serviços de Apoio à Assembleia Municipal.
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