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CERTIDÃO

LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA:.........................................................................................................................................
------- Certifica que da acta da quarta sessão ordinária do ano de dois mil e treze, desta Assembleia
Municipal, realizada no dia nove de setembro, no auditório « Paulo Quintela », em Bragança, na qual
participaram oitenta e seis membros dos noventa e nove que a constituem, se encontram aprovadas
em minuta, as seguintes deliberações: .................................................................................................
QUORUM - Verificada a existência de quórum deu-se início aos trabalhos cerca das nove horas e trinta
minutos e foram presentes: ...........................................................................................................................
EXPEDIENTE: ( Alínea n), nº. 1 artigo 46º. A da lei nº. 5-A/2002 de 11 de Janeiro)..................................
A correspondência recebida que nos pareceu de maior relevância foi enviada aos líderes parlamentares
e representante dos Presidentes de Junta de Freguesia, para conhecimento e fins tidos por
convenientes. Esta correspondência bem como a restante, encontra-se na pasta respectiva à disposição
de todos os membros desta Assembleia. .......................................................................................................
RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE ENTRADA NOS SERVIÇOS DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL A PARTIR DE 04 DE JUHO DE 2013
Data
04/07

Remetente
Comissão Nacional de Eleições

29/07

Grupo Parlamentar “Os verdes”

05/08

Inspeção-Geral de Finanças

Assunto
Envia mapa cronológico das operações
eleitorais dos órgãos das autarquias locais
Envia resposta do Ministro da Economia e do
Emprego à Pergunta n.º 647/XII/2, sobre o
Transporte aérea Bragança/Vila Real/Lisboa
Dá conhecimento do dia da realização da
auditoria neste Município, inserida no projeto
“Controlo dos recursos humanos e da
contratação pública na administração local
autárquica

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE EMITIDA A PARTIR DE 03 DE JULHO DE
2013
Data
3/07

Destinatário
Várias Entidades

Assunto
Envio das moções: “Postos de Emergência
Médica” e “Carreira aérea Bragança/Vila
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Real/Lisboa”
04/07

CMB

04/07

CMB

04/07

CMB

07/08

Líderes Municipais

Envio das senhas de Presença relativas ao mês
de junho/2013
Envio dos Boletins itinerários relativos ao mês
de Junho/2013
Envio da certidão geral relativa à Sessão de 28
de junho/2013
Dá conhecimento do dia da realização da
auditoria neste Município, inserida no projeto
“Controlo dos recursos humanos e da
contratação pública na administração local
autárquica

I - ASSEMBLEIA MUNICIPAL .................................................................................................................
MANDATOS-MEMBROS: ......................................................................................................................
JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ....................................................................................................................
PS: Maria de Fátima Renovato Veloso e Sandra Marisa Rodrigues Valdemar ...............................................
CDU – Lidio Alberto Correia ............................................................................................................................
MEMBROS SUPLENTES CONVOCADOS:.................................................................................................
PS: Maria Celina da Silva Paula e Maria Aurora Correia .................................................................................
Substituições-Presidentes de Junta de Freguesia: Norberto Santos Costa (Parada) –
Substituído por Francisco Manuel Esteves Figueiredo. ..................................................................................
PONTO 1- ACTA: LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DO ANO
DE 2013, REALIZADA EM 28 DE JUNHO. ................................................................................................
--------- APÓS ANÁLISE E DISCUSSÃO FOI A ATA SUBMETIDA A VOTAÇÃO, TENDO SIDO APROVADA,
POR MAIORIA QUALIFICADA, COM ZERO VOTOS CONTRA, NOVE ABSTENÇÕES E CINQUENTA E OITO
VOTOS A FAVOR, ESTANDO MOMENTANEAMENTE SESSENTA E SETE MEMBROS PRESENTES. ..............
--------- Fez declaração de voto o líder do grupo municipal do PS, Luís Carlos Magalhães Pires. .................
PONTO 2– PÚBLICO – Período de Intervenção. .....................................................................................
--------- Usou da palavra o Sr. Casimiro José Fernandes. ........................................................................
PONTO 3 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. .............................................................................
--------- Rui Correia – Apresentou o seguinte voto de pesar, o qual foi aprovado, por unanimidade.
“VOTO DE PESAR
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Assembleia municipal de BRAGANÇA
A assembleia municipal de Bragança, reunida a 09 de setembro de 2013 manifesta um sentido pesar
pela morte em serviço dos bombeiros Bernardo Figueiredo, Bernardo Cardoso, Cátia Pereira, Ana Rita
Pereira, Pedro Rodrigues, António Ferreira, Fernando Reis e Daniel Falcão.
Apresentamos as condolências às famílias e às respectivas corporações.
Com este voto de pesar, prestamos ainda uma sentida homenagem a todas as mulheres e todos os
homens que diariamente continuam a arriscar a vida para proteger pessoas e bens, tornando assim mais
segura a nossa existência.
Esta mui nobre e voluntária missão merece por parte desta câmara de representantes das populações
do concelho de bragança um enorme respeito e consideração.
A todos aqueles que continuam a lutar pela vida, bem como aos que as dores das feridas provocadas no
combate aos incêndios continuam a persistir, desejamos as rápidas e permanentes melhoras.
Os membros da Assembleia Municipal de Bragança
Este voto foi selado com um minuto de silencio
A enviar às corporações de bombeiros do distrito de Bragança, às corporações dos bombeiros falecidos,
à federação distrital de bombeiros e à liga de bombeiros portugueses.
a) Rui Correia”. ................................................................................................................................................

PONTO 4 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ...................................................................
PONTO 4.1 -

APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR

PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE O ESTADO E VIDA DO MUNICÍPIO. ...................
“ - ESTADO E VIDA DO MUNICÍPIO Conforme alínea e) do nº.1 do art.º 53 da Lei 5-A/2002, apresento para apreciação a presente
informação escrita da situação financeira do Município e das atividades e decisões mais relevantes
tomadas pela Câmara Municipal, no período que decorreu desde a última Sessão da Assembleia
Municipal, que teve lugar a 28 de junho de 2013, até à presente data, envolvendo processos agendados
para reunião de Assembleia Municipal e outros assuntos, de que se faz uma síntese das principais
matérias.
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA
1.1 – Divisão de Administração Financeira
1.1.1 – Serviço de Contabilidade e Gestão Patrimonial
Com reporte ao período acumulado a 31 de agosto de 2013, a execução bruta do Orçamento da receita
é de 62,80% (no montante de 25.246.517€), para um Orçamento da despesa paga de 60,14% (no valor
de 24.117.630€).
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De forma global, as Grandes Opções do Plano atingiram até 31 de agosto de 2013 uma execução
financeira de 74,35% (9.190.969€), provenientes de pagamentos do Plano Plurianual de Investimentos
no montante de 7.806.291€ e decorrentes de pagamentos do Plano de Atividades Municipal no valor de
1.384.678€. As despesas foram orientadas principalmente para as funções gerais, com um valor de
despesa paga de 5.379.417€. O Plano Plurianual de Investimentos apresenta uma execução financeira
de 57,26% e o Plano de Atividades Municipal, constituído pelas atividades mais relevantes da autarquia
atingiu, até à referida data, uma execução financeira de 60,66%.
A evolução da estrutura das dívidas a terceiros regista em 31 de agosto de 2013 uma diminuição de
959.403€, ou seja, de – 8,45 pontos percentuais, comparativamente a 31 de dezembro de 2012.
De 01 de junho a 31 de agosto de 2013 foram deliberados em reunião de Câmara apoios financeiros
para as Juntas de Freguesia no montante de 217.345€ e Subsídios e Comparticipações para Associações
e Instituições sem fins lucrativos no valor de 546.460€.
1.1.2 - Serviço de Taxas, Contra Ordenações e Metrologia
No período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2013 o valor das taxas e outras receitas municipais
arrecadadas pelo setor no âmbito das suas atribuições foi de 600 854€ representando um saldo positivo
de 8 145€ (i.e. 1,37%), comparativamente ao período homólogo.
1.2 – Unidade de Administração Geral
- Gabinete de Atendimento Integrado ao Munícipe
Abriu no dia 30 de abril de 2013, sendo que no mês de agosto foram atendidos presencial neste serviço
3707 munícipes, com a seguinte distribuição por serviço: Tesouraria (1 378), Urbanismo (582), Águas e
Saneamento (1 233), Transportes (178) e Ação Social e Diversos (336), atendimento que se traduziu
numa média diária de 120 atendimentos/dia.
- Serviço de Expediente Geral e Arquivo
No âmbito deste Serviço 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.
No âmbito do Arquivo foi dada continuidade ao tratamento de documentação e apoio à investigação à obra
“Bragança na Época Contemporânea, 1820-2012” e para os conteúdos no núcleo museológico do Centro
de Memória do Forte de São João de Deus.
1.2.1 - Serviço de Recursos Humanos – Para além das normais tarefas do serviço, esta Secção procedeu ao
acompanhamento de um procedimento concursal por tempo indeterminado e, ainda, aoa acompanhamento
de 11 processos de aposentações. Deu-se continuidade ao acompanhamento do pessoal afeto ao centro de
emprego com contrato emprego- inserção, num total de 17.
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1.3. Assessoria Jurídica e contencioso: prestou apoio nas seguintes áreas: - Habitação social; - Património; Apoio jurídico às Juntas de Freguesia.
1.4. Serviço de Informática
No âmbito do processo de certificação iniciado em 2012 e com o objetivo de ser dada continuidade a esse
processo, está em preparação a auditoria externa abrangendo agora o Balcão Único, para testar a consistência
do serviço prestado face às necessidades e expectativas dos munícipes. Foi consolidada a Gestão Documental.
Foram lançados os Serviços Online que disponibilizam serviços e informações que facilitam a interação do
munícipe com os Serviços Municipais. Em alguns casos, evitam-se deslocações desnecessárias à Câmara
Municipal, seja para o pedido de determinado serviço, seja para a obtenção de informação necessária à
instrução de um processo.
O principal website do Município de Bragança registou, de 01 de julho até 04 de setembro do presente,
um total de 47.687 (média de 723 visitantes por dia).
Os restantes endereços autárquicos foram visitados, no mesmo período, 2.804 vezes (42/dia). Assim, o
site do Museu Ibérico da Máscara e do Traje foi procurado por 537 cibernautas, o do Centro de Arte
Contemporânea por 1.090 pessoas, enquanto o endereço do Teatro Municipal recebeu 906 visitas e o
da Biblioteca Municipal 271. Relativamente ao Facebook 5.000 “amigos” e 1.731 fãs seguem
diariamente as atualizações do Município.
2 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL
2.1. Serviço de animação e equipamentos culturais
Centro de Arte Contemporânea – O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, que celebrou no dia
30 de junho o seu 5º aniversário, apresenta uma exposição antológica de Graça Morais, que ocupa
todos os espaços expositivos. A exposição reúne um conjunto significativo de obras, cerca de 150, de
séries emblemáticas e inéditas da carreira da artista, de 1971 a 2013, e vai estar patente até 30 de
novembro 2013.
Dadas atividades que integraram o programa das comemorações, para além da inauguração da
exposição “Uma Antologia – da Terra ao Mar”, de Graça Morais, destacam-se: No dia 29 de junho, no
jardim do Centro de Arte Contemporânea, a apresentação da reedição do livro “Três estórias (pouco)
doces”, de A. José Monteiro, agora com ilustrações inéditas de Graça Morais. Trata-se de uma obra que
recebeu o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores de Literatura Infanto-Juvenil em
1990; o debate sobre a obra de Graça Morais, por Jorge da Costa, e a apresentação de performances “A
Caminhada do Medo”, “Pietá” e “As Escolhidas”, pela Companhia ACE Escola de Artes - Teatro do
Bolhão.
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Nos meses de junho, julho e agosto foram realizadas 36 visitas/jogo solicitadas por escolas e instituições
e visitaram o espaço 3875 pessoas, na sua maioria portugueses.
Durante este período o serviço educativo organizou oficinas de prática artística para crianças dos 3 aos
12 anos.
Museu Ibérico da Máscara e do Traje – Nos meses de junho, julho e agosto visitaram o Museu 3341
pessoas.
Neste período foram realizadas 22 visitas guiadas, solicitadas por escolas e instituições da cidade e de
vários pontos do país e estrangeiro.
De 01 de julho a 31 de agosto, esteve patente, no Museu Ibérico da Máscara e do Traje uma mostra de
máscaras, do artesão António Óscar Barros.
Teatro Municipal de Bragança – Durante os meses de junho e julho realizaram-se 14 espetáculos com
20 sessões.
De destacar, no projeto Tempo para a Infância, os espetáculos infantis O Senhor Ibrahim e as flores do
corão e A cores, e no âmbito dos Concertos de Verão - O palco na praça - foram apresentados 4
espetáculos – 1 por semana – pelos grupos Frei Fado, Los tres de la noche, Os Sebenta e The Strangers.
De referir ainda o concerto solidário com o artista Luís Portugal, que decorreu no passado dia 7 de julho
de 2013, cuja receita de bilheteira reverteu para a Liga Portuguesa contra o Cancro, o IX Encontro de
Coros Infanto-Juvenis, a audição final do Conservatório de Música e Dança e o espetáculo final da Escola
de Ballet.
No mês de junho registaram-se 2710 espectadores e em julho 1612.
Bibliotecas Municipais - Continuação da indexação e catalogação do acervo documental que têm vindo
a ser executadas paralelamente ao trabalho de atendimento ao público. Nos meses de julho e agosto
registou-se 3775 utilizadores deste equipamento.
Nestes meses, na secção infantil, foram desenvolvidas algumas atividades, tais como: leituras
partilhadas, desenho e pintura, projeção de filmes e hora do conto, tendo sido registada a presença de
1550 crianças.
Biblioteca Adriano Moreira - Nos meses de junho, julho e agosto registou-se a presença de 504 pessoas
neste espaço.
Centro Cultural Adriano Moreira – Até ao dia 29 de junho esteve patente a exposição itinerante
“Insetos em ordem”, do Programa “O Mundo na Escola”, nas salas Miguel Cervantes e Luís de Camões.
Nestas salas foi inaugurada no dia 04 de julho a exposição “Lugares Habitados” – Desenho e Instalação
de António Santos e Ana Carreira.
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Centro de Fotografia George Dussaud - No espaço do Centro de Fotografia Georges Dussaud realizou-se
entre 15 e 18 de agosto a 6.ª edição do “Rural Con – Encontro Nacional de Jogos de Tabuleiro de
Bragança”, numa organização da MÃEALTO - Associação Juvenil de Melhoramentos do Alto da Mãe
d’Água que contou com o apoio do Município de Bragança.
O encontro contou com cerca de 80 participantes, em que mais de 40 se deslocaram propositadamente
a Bragança para o evento, trazendo consigo familiares e amigos.
Outras atividades:
Corda Perfeita
Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Bragança e da Junta de Freguesia de Santa Maria
realizou-se, no dia 06 de Julho, no final da tarde, na Domus Municipalis a 6ª edição do concerto “Corda
Perfeita” com a participação do músico António José Lopes, em guitarra clássica.
XV Festival Internacional de Folclore da Cidade de Bragança
No dia 13 de julho, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa da Mãe de Água foi organizado o
XV Festival de Folclore da cidade de Bragança com a participação de cinco ranchos folclóricos: Mãe
D`Água/Bragança, Grupo de Danças e Cantares de Vilar Pinheiro/Vila do Conde, Aires de
Aliste/Pobladura de Aliste, Rancho Folclórico de Arcozelo da Torre/Moimenta da Beira, Rancho
Folclórico de Sto. André/Marco de Canavezes.
Lombada – Festival de Música e Tradição 2013
Nos dias 26, 27 e 28 de julho, com o apoio da Câmara a Associação Cultural, Recreativa e Ambiental de
Palácios organizou mais um Festival de Música e Tradição em Palácios. Do programa constou: o fabrico
de Pão em Fornos Tradicionais, Segada Manual, Feira de Artesanato e Produtos da Terra, Concertos de
Música Tradicional.
Festival Ibérico de Música e Dança Popular
No dia 20 de julho, em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Maria foi organizado o V Encontro de
Músca e Dança Popular, no Castelo, com a participação de 3 grupos portugueses e 1 espanhol.
Festas da Cidade 2013
A Fábrica da Igreja de Nossa Senhora das Graças e a Câmara Municipal de Bragança, com o apoio das
Juntas de Freguesia, Comissões Fabriqueiras do Concelho, Bombeiros Voluntários, Forças de Segurança
e Associações Desportivas e Culturais realizaram, uma vez mais, de 27 de julho a 22 agosto, as Festas de
Bragança.
De 27 de julho a 14 de agosto, na Praça Camões, atuaram diversos grupos musicais locais. Com esta
atitude, a organização pretende dar oportunidade aos jovens músicos da cidade de, atuando no período
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festivo, mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano e, paralelamente, animar o centro histórico da
cidade.
De 15 a 18 de agosto, prolongando o clima de festa e antecedendo as Festas no Eixo Atlântico, realizouse, pela sétima vez em Bragança, na Cidadela, a Festa da História. Ao longo destes quatro dias, houve
arruadas, música medieval, jogos medievais, danças de ventre, demonstração de falcoaria,
acampamento medieval, teatro de rua, danças medievais, ceias medievais, assalto ao castelo, torneio
medieval, etc.
Participaram milhares de pessoas da cidade, da região e um número elevado de turistas, em particular
de Espanha, num total de cerca de 37 mil, verificando um aumento no número de visitantes em relação
ao ano anterior.
Integraram-se, também, no espaço dedicado à mostra/feira de produtos, artesãos da nossa região,
dando, desta forma, a conhecer os seus produtos.
Milhares de pessoas passaram pelo Parque do Eixo Atlântico, para assistirem aos concertos dos Buraka
Som Sistema, de Rita Guerra e dos Resistência interpretados nas Festas de Bragança, de 19 a 21 de
agosto de 2013, tendo estas sido as mais participadas de sempre
No dia 21 de agosto, dia principal das festividades, dedicado aos agricultores do Concelho, teve lugar
mais uma edição do Concurso Concelhio de Bovinos de Raça Mirandesa e a chega de touros que
decorreu, pela primeira vez, no novo Recinto de Promoção e Valorização de Raças Autóctones,
localizado numa zona desportiva.
Este novo equipamento orçado em cerca de 1.17 milhões de euros, comparticipado em 85 por cento
pelo Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE), permitirá acolher a feira
mensal de gado, que deixou de se realizar no Concelho de Bragança há vários anos, e outros eventos
relacionados com animais, como o Concurso do Cão do Gado Transmontano e o Concurso de Animais de
Raça Churra Galega, entre outros.
No total, marcaram presença 36 produtores, que levaram a concurso 105 animais, a maior participação
de sempre em Concurso Concelhio. Após a entrega dos prémios e do almoço-convívio, que reuniu mais
de 600 pessoas, teve lugar a tradicional chega de touros, que atraiu mais de duas mil pessoas oriundas
de todo o Concelho.
Paralelamente, e de 11 a 22 de agosto, decorreu o programa religioso que culminou na celebração do
dia da Padroeira da Cidade, a Senhora das Graças, com eucaristia solene na Catedral, presidida pelo
Cardeal D. Manuel Monteiro de Castro e concelebrada pelo Bispo da Diocese Bragança-Miranda, D. José
Cordeiro, pelos dois Bispos eméritos D. António Montes Moreira e D. António José Rafael, a que se
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seguiu a grandiosa procissão, na qual se incorporaram 21 andores das paróquias da cidade e da área
rural do concelho.
2.2 – Serviço de Educação e Ação Social
Educação:
No âmbito do Programa de Generalização das Refeições, foi renovado o contrato de fornecimento de
refeições aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo com a empresa GERTAL e encontram-se na fase final os
procedimentos de ajustes diretos para fornecimento de refeições pelos agrupamentos de escolas a
alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo da escola de Izeda e do Centro Escolar de Santa Maria, das
EB1 da Mãe d’Água, Beatas e Toural e do Jardim de Infância da Estação, para o ano letivo 2013-2014.
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 (préescolar e 1º ciclo) e na componente de apoio à família (pré-escolar) em alguns estabelecimentos de
ensino, foi aprovada, em reunião de câmara de 22 de julho, a atribuição de verbas às entidades
coordenadoras /gestoras do pessoal auxiliar (Agrupamentos Escolares e Juntas de Freguesias) no valor
total de 101.728,00€.
Na mesma reunião foi, ainda, deliberado autorizar a atribuição das verbas de apoio para funcionamento
dos estabelecimentos de ensino integrados nos Agrupamentos de Escolas, Emídio Garcia, Abade de
Baçal e Miguel Torga, no valor total de 48.394,00€, destinadas, nomeadamente, à higiene e limpeza,
material de livraria/didático e tinteiros.
Foi realizado o procedimento de ajuste direto, à Paróquia de São Tiago, para apoio ao fornecimento de
refeições escolares aos alunos da Escola EB1 do Campo Redondo – cedência, aquecimento, limpeza e
manutenção de espaço.
Foi renovado o contrato com a empresa GERTAL para fornecimento de suplementos alimentares aos
alunos carenciados do 1º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2013-2014, encontrando-se já
inscritos 252 alunos.
No âmbito das candidaturas da Ação Social Escolar para concessão de refeição e/ou prolongamento de
horário para o próximo ano letivo, deram entrada nos serviços, até à presente data, um total de 730
candidaturas do 1.º CEB, sendo 252 do escalão 1, 136 do escalão 2 e 342 dos restantes escalões, e 295
candidaturas do ensino pré-escolar, sendo 76 do escalão 1, 56 do escalão 2 e 163 dos restantes
escalões.
Ação Social:
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Foi assinado, no dia 26 de junho, o protocolo de compromisso no âmbito dos Contratos Locais de
Desenvolvimento Social + (CLDS+), entre o Município de Bragança, o Centro Social e Paroquial Santos
Mártires e o Instituto de Segurança Social, com o objetivo de promover a inclusão social e a
empregabilidade, combater a exclusão social dos mais velhos e a pobreza infantil. Com a duração de 24
meses, e um investimento previsível de 300 mil euros, este protocolo “CLDS+” vem no seguimento do
CLDS “Inovar e Participar para Incluir”, em vigor de 2009 a 2012, que se revelou um sucesso, obtendo
uma significativa notoriedade junto dos públicos-alvo, nas áreas do emprego, formação e qualificação,
intervenção familiar e parental.
De 7 de junho de 2013 a 30 de agosto de 2013 realizaram-se, com marcação prévia, 54 atendimentos
sociais para avaliação e resposta face aos diferentes pedidos de apoio social e 115 atendimentos sem
marcação, o que perfaz um total de 169 atendimentos de cariz social.
Ainda neste período, foram realizadas 20 visitas domiciliárias no âmbito do acompanhamento de uma
multiplicidade de situações/problemáticas (visitas regulares aos bairros sociais da Mãe d’Água, Coxa e
Previdência, freguesia da Sé, freguesia de Santa Maria e várias freguesias da zona rural).
No dia 14 de julho, realizou-se o “10º Encontro de Gerações do Concelho de Bragança”, no Castelo de
Bragança e área envolvente, freguesia de Santa Maria, que reuniu cerca de 1.000 pessoas de todas as
idades.
2.3. UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE
No dia 26 de Junho decorreu, no Pavilhão e Piscina Municipal, a VI edição do “Bragança Ativa” que
contou com a presença de 120 adeptos da atividade física. A atividade iniciou-se com uma palestra que
abordou o tema “Mitos e Realização da Hidroginástica”. Seguiu-se uma aula prática no pavilhão e uma
aula de Hidroginástica na piscina.
No âmbito da realização da 10.ª Edição dos Jogos do Eixo Atlântico, realizados na cidade de Guimarães
de 30 de junho a 4 de julho, o Município de Bragança fez-se representar por uma comitiva de 40
elementos (atletas e treinadores), nas modalidades de atletismo, atletismo adaptado, futebol e natação.
A realização das Férias Desportivas e Culturais 2013 contou com a participação de 317 crianças. Assim,
durante todo o mês de Julho, crianças dos 6 aos 15 anos, puderem usufruir de diversas atividades
inseridas no programa, como o karting, passeios de btt, passeios pedestres, passeios para a albufeira do
Azibo, jogos coletivos, jogos de água, piscina interior e exterior, discoteca, visitas culturais ao Museu da
Ibérico da Máscara e do Traje, Biblioteca Municipal, Centro de Arte Contemporânea Graça Morais,
Centro de Ciência Viva, diversos ateliers e uma demonstração da PSP no Estádio Municipal.
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No último dia realizou-se a festa de encerramento onde cada grupo apresentou uma atividade e no final
decorreu um lanche convívio, onde estiveram os participantes, pais e acompanhantes.
2.4 - DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
-

Serviço de Turismo

Durante os meses de Junho, Julho e Agosto foram atendidos no Posto Municipal de Turismo um total de
12947 turistas.
A nacionalidade com maior expressividade é a francesa com um total de 4782, representando 36,9% dos
visitantes.
3 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS
Divisão de Planeamento, Infraestruturas e Urbanismo
Foram, neste período, abertos cinco concursos no valor de 1.042.500,00€+IVA, destacando-se os
seguintes trabalhos: - Adaptação de Edifício a Posto de Turismo e Espaço Memória de Presença Sefardita
(940.000,00€); - Aquisição de serviços para a elaboração do projeto de Adaptação do Edifício E19, antiga
Câmara Municipal, situado na rua Combatentes da Grande Guerra, a residência de estudantes
(25.000,00€); - Fornecimento e instalação de reservatório com 30 m3 e ligação à rede pública na aldeia
de Labiados (52.000,00€); - Construção de equipamentos e Inf. Diversas - Remodelação de Balneários no
Pavilhão do Estádio (15.000,00€); - Remodelação de apartamento B.º da coxa, bloco B, entrada 1, 1.º
esqº. (10.500,00€).
Neste período foram adjudicados trabalhos no valor global de 689.254,67€+IVA - Pavimentação dos
Campos da Escola Básica e Secundária Miguel Torga (29.760,00€); - Requalificação da Estrada de
Turismo - Troço Flor da Ponte - Seixo - Fase (165.102,91€); - Fornecimento e execução de quatro painéis
cerâmicos a integrar o wall de entrada do edifício dos Paços do Município, no âmbito das obras de
Reconversão do Forte de S. João de Deus (70.000,00€); - Circular Interior do troço da ligação à Av.ª
Abade de Baçal - Trabalhos Complementares (121.884,68€); - Execução de muro de suporte e passeios
de ligação da rua da Nogueira à Circular Interior - Troço da Mãe d´Água (8.887,00€); - Reconstrução de
edifícios para residência de estudantes - Edifícios nºs. 18,24 e 22 - Trabalhos complementares
(27.819,46€); - Sinalização Urbana (42496,10€); -Pavimentação a cubos de granito em Izeda e Vila Boa
de Carçãozinho (115.016,66€); - Parque Verde da Coxa (32.437,86€).

Outras obras a decorrer: - Construção da primeira fase do Brigantia EcoPark; - Construção do novo
espaço para a feira; - Arranjo urbanístico da Rua Emílio Navarro no acesso ao Paço Episcopal.
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Através da maquinaria e recursos humanos da Câmara Municipal deu-se continuidade ao importante
trabalho desenvolvido nas Freguesias rurais do Concelho de Bragança.

No dia 19 de julho, decorreu na Sala de Atos no Teatro Municipal, a Sessão de Apresentação do Projeto
do "Centro de Interpretação Sefardita do Nordeste Transmontano”, sob a responsabilidade do Gabinete
do Arquiteto Souto de Moura, do Projeto de Investigação, a cargo do Sr. Professor Doutor Marques de
Almeida da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Cátedra de Estudos Sefarditas, Alberto
Benveniste e do Projeto Expositivo, pelas Ideias Imergentes.
Os novos Edifícios-Sede do Município de Bragança e do Centro de Memória do Forte S. João de Deus
foram inaugurados no dia 30 de agosto de 2013, pelo Povo de Bragança, em cerimónia presidida por Sua
Excelência o Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho.
Entre as 9h30 e as 11h30 várias centenas de cidadãos não perderam a oportunidade de visitar e
conhecer as novas instalações municipais, participando nas visitas guiadas ao interior dos edifícios do
Balcão Único e dos Órgãos da Autarquia, ao som de músicas instrumentais, interpretadas por três
professores do Conservatório de Música e Dança de Bragança, e pelo grupo brigantino Lacre.
No exterior o grupo de gaiteiros, constituído por um professor e alunos do Conservatório de Música e
Dança de Bragança, animaram todos aqueles que se encontram na Praça do Município e junto do
edifício das Oficinas.
O momento mais emotivo da cerimónia ocorreu pelas 11h30, já com a presença de Sua Excelência o
Primeiro-Ministro, com o hastear das bandeiras de Portugal e da Europa, ao som do hino nacional,
interpretado pela Banda Filarmónica de Bragança, e de forma especial quando foram hasteadas as
bandeiras do Município de Bragança e das 49 Freguesias do Concelho, ao som do hino da cidade de
Bragança, datado de 1925, da autoria do músico militar João Batista da Silva e recentemente localizado
no Arquivo Distrital de Bragança por uma equipa de investigadores do Instituto Politécnico de Bragança.
Seguiu-se a bênção das novas instalações por sua Excelência Reverendíssima D. António Montes
Moreiras, Bispo emérito da Diocese de Bragança-Miranda e a intervenção do Presidente da Câmara
Municipal de Bragança, Eng. António Jorge Nunes.
Ato contínuo teve lugar a entrega do prémio “Excelência”, na categoria de inovação, pelo projeto de
Reconversão do Forte S. João de Deus, entregue pelo Diretor do Jornal de Planeamento e Cidades, Dr.
Pedro Silva, que proferiu breves palavras de explicitação dos critérios utilizados na avaliação das
candidaturas submetidas por várias cidades e as razões pelas quais o Júri decidiu atribui o prémio ao
Município de Bragança.
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Sua Excelência o Primeiro-Ministro procedeu ao encerramento da cerimónia, com uma intervenção e
descerramento da placa de inauguração dos novos edifícios-municipais e do Centro de Memória do
Forte S. João de Deus, seguindo-se uma visita às instalações.
4- DIVISÃO DE AMBIENTE, ÁGUAS E ENERGIA
4.1- Serviço de Águas e Saneamento
1) Setor de Águas, executada a ligação do furo vertical em Moredo; - Em execução a empreitada:
“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 30M3 E LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA NA ALDEIA DE
MARTIM”. O valor da adjudicação é de 36.868,00€. O projeto prevê a elevação da água da atual
captação para o novo reservatório a instalar e ainda o reforço com novo sistema adutor de água; - Em
execução a obra: “EXECUÇÃO DE FUROS NAS LOCALIDADES DE ALFAIÃO, LABIADOS E OUTEIRO”. O valor
da adjudicação foi de 37.782,00€.
2) Setor de Saneamento: - Baçal: ampliação da rede de saneamento; - •Em execução a empreitada
“EXECUÇÃO DE SANEAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE ETAR NAS ALDEIAS DE FRANÇA, RABAL E REBORDÃOS”.
O valor da adjudicação é de 601.149,61€ + IVA. Atualmente os trabalhos desenvolvem-se na localidades de
França e Rebordãos, tendo em Rebordãos sido já executada uma fossa sética, instalado o correspondente
coletor de drenagem e instalada a ETAR e separador de gorduras.
Foram, ainda, realizados os seguintes trabalhos: desobstrução em coletores (31); limpeza de fossas (43);
execução de novas ligações (38); substituição de contadores (47); reparação de fugas (68).
Decorrem, desde o início de julho , a bom ritmo, as obras de construção da Barragem de Veiguinhas, após 18
anos de suspensão. Nesse período já foram executados os acessos, instalados os estaleiro industrial e o
estaleiro com infraestruturas de apoio, foram iniciados os trabalhos de desmatação na zona de albufeira, as
escavações para a construção do corpo central da barragem e as perfurações para a instalação da pedreira
de inertes para a obra.
4.2. Serviço de Espaços Verdes e Cemitérios e Serviço de Manutenção e Limpeza Urbana
Realizados os seguintes trabalhos:
1. Manutenção Urbana: Realizada a pintura rodoviária nos Bairros de S. João de Brito, Coxa e Fraga
Selvagem, nas estradas municipais de Salsas – Serapicos e Coelhoso – Parada. Foram realizados
os avivamentos na Rua Fernando Pessoa, Bairro do Sol, Av. João da Cruz, e pinturas amarelas na
zona urbana. Foi colocada toda a sinalização vertical da intervenção urbanística no Forte S. João
de Deus.
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2. Parques Infantis: Foram realizados trabalhos de manutenção dos parques infantis da área
urbana, tendo sido intervencionados os parques infantis da Braguinha e Polis, os quais foram
alvo de ações de vandalismo.
3. Gestão Cemiterial - Durante o período em referência foram desenvolvidas as seguintes
atividade: - Inumações – 21; - Concessão de terrenos – 7; - Licenças de construção – 2.
4. Gabinete Técnico Florestal/paisagismo: Acompanhamento/fiscalização dos serviços de
manutenção de espaços verdes a cargo da Silvicorgo (anuais e sazonais). Participação na
fiscalização da obra da Nova Feira, Brigantia Ecopark e Obra da CMB. Realização de ações de
limpeza de áreas de cedência municipal, tendo sido intervencionados 30ha.
5. Controlo de animais errantes e direção técnica do Canil Intermunicipal: No âmbito do controlo
de animais errantes, procedeu-se à captura de 69 canídeos e 10 felídeos, dos quais 6 foram
adotados e 3 restituídos aos seus donos. A captura destes animais contribui para a melhoria das
condições de segurança e higiene pública. Durante o mês de julho a direção técnica do canil foi
da responsabilidade da médica veterinária do município de Bragança.
6. Saúde Pública Veterinária: No âmbito do PACE (Plano de Aprovação e Controlo de
Estabelecimentos) foram efetuadas 3 vistorias a estabelecimentos de venda a retalho de carne e
peixe. Foram efetuadas vistorias a 3 refeitórios do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico e às instalações onde são confecionadas as refeições pela empresa que fornece os
almoços, 2 vistorias relacionadas com queixas de insalubridade e 2 vistorias a veículos de venda
ambulante. Emissão de parecer sobre 2 projetos de instalações pecuárias e 5 de instalações para
fabrico de fumeiro.
7. Proteção Civil Municipal: Apoio no combate aos incêndios do Concelho, com o equipamento do
município, nomeadamente a intervenção da máquina de rastos; - Acompanhamento da situação
de falta de água em Bragança, com a implementação de medidas aprovadas nas reuniões da
comissão, redução para 50% das regas dos espaços verdes e distribuição de desdobrável à
população com medidas práticas para poupar água; Articulação com o CDOS e Bombeiros das
atividades do Serviço Municipal de Proteção Civil
4.5. Serviço de Energia, Eletromecânica e Telecomunicações
Principais trabalhos realizados: - Reparação da fonte do Polis com substituição de Bombas de água e
substituição de todos as lâmpadas dos projetores para led, instalação das infraestruturas elétricas
necessárias para as festas da Cidade e assegurada a manutenção de todos os equipamentos municipais
no âmbito do sector de eletrotécnica geral.
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Outras atividades/assuntos relevantes:
- Realizou de 2 a 4 de agosto, no Pavilhão Multiusos a III Feira do Cordeiro em Coelhoso, marcando
presença 21 expositores. No dia 3 de agosto, teve lugar o Concurso Nacional de Ovinos da Raça Churra
Galega Bragançana que, de ano para ano, conta com maior número de participantes. A III Feira do
Cordeiro em Coelhoso foi organizada pela Junta de Freguesia de Coelhoso e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Bragança e da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra Galega.
- Decorreu, no dia 15 de agosto de 2013, na aldeia de Rabal, a XI Feira de Artesanato e Produtos
Regionais, integrada no Dia da Freguesia, e no dia 25 de agosto, em São Pedro de Sarracenos, a 13.ª
edição da Feira das Cebolas, tendo sido vendidas cerca de duas toneladas e meia de cebolas nesse dia.
Estas feiras tem como principal objetivo promover os produtos da terra e dinamizar a economia local.
- No dia 30 de agosto de 2013, pelas 16h30, no Auditório do Centro Cultural Adriano Moreira, decorreu
a apresentação da obra “Bragança na Época Contemporânea 1820-2012”, edição do Município de
Bragança e coordenação do Professor Doutor Fernando de Sousa, do Centro de Estudos da População,
Economia e Sociedade.
Na apresentação, para além do Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Eng. António Jorge Nunes,
estiveram presentes na mesa o Presidente da Assembleia Municipal de Bragança, Dr. Luís Afonso, o
Professor Doutor Fernando de Sousa e o Professor Doutor Adriano Moreira, que proferiu uma breve
intervenção.
Neste projeto de investigação, relativo ao estudo da história contemporânea de Bragança, participaram
25 investigadores, sendo que a maior parte são de Bragança.
Município de Bragança, 04 de setembro de 2013.
O Presidente da Câmara Municipal,
António Jorge Nunes, Eng.º Civil”
Tomado conhecimento...................................................................................................................................

PONTO 4.2 - DISCUSSÃO E TOMADA DE CONHECIMENTO sobre a proposta da
Câmara Municipal de Bragança - Auditoria Externa às Contas do Município de
Bragança – Relatório e Análise Económico-Financeira reportados a 30 de junho
de 2013. ............................................................................................................................
--------- Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal e previamente distribuída pelos
membros…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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“ I - CERTIDÃO

MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Diretora do Departamento de
Administração Geral e Financeira do Município de Bragança, em regime de substituição
Certifica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte e seis de
agosto do ano de dois mil e treze, aprovada em minuta, e com a presença dos Srs., Presidente, António
Jorge Nunes, e Vereadores, Rui Afonso Cepeda Caseiro, Humberto Francisco da Rocha e Hernâni Dinis
Venâncio Dias, se encontra uma deliberação do seguinte teor:
“AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO – Análise Económico-Financeira reportada a 30 de
junho de 2013
Pelo Sr. Presidente foi feita a apresentação da Análise Económico-financeira, realizada pela
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Pereira & Duarte, com referência a 30 de Junho de 2013,
previamente distribuída ao Executivo Municipal, em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 3, do
artigo 48.º, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, ficando um exemplar anexo ao livro de Atas, para produzir
todos os efeitos legais.
A Análise Económico-financeira, da Câmara Municipal, feita nos termos da alínea d) do n.º 3 do
artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, para o primeiro semestre de 2013, dá conta do
cumprimento das disposições legais e normas internas, e de que, em termos económicos e financeiros, a
situação global evolui positivamente, como se refere:
A estrutura patrimonial, de forma sintética e comparativamente a 31 de Dezembro do ano de
2012, reflete as seguintes variações:
O Ativo Líquido registou uma variação positiva de 4.456 m€ ( i.e. 2%);
O Passivo Total regista um decréscimo de 0,4% face a 31 de dezembro de 2012.
A rubrica “Fornecedores de Imobilizado” registou um decréscimo de 57%, aproximadamente 970
m€, representando 1% do total do Passivo.
A rubrica de “Fornecedores” diminuiu de peso de 3% para 2% sobre o Passivo Total,
representando um decréscimo de 442 m€ (-20%) face a 31 de dezembro de 2012.
A rubrica de “Empréstimos” registou um decréscimo de 33 m€, aproximadamente 0,5%.
Os fundos próprios registaram um crescimento de 4.786 M€.
O resultado líquido do primeiro semestre de 2013 é de 4.333 m€.
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Ao nível dos proveitos operacionais, registou-se um aumento de 8%, correspondendo em termos
absolutos a 924 m€. Este aumento foi originado pelo acréscimo registado nas Vendas e Prestação de
Serviços (561 m€) e nos Impostos e Taxas (456 m€). Ao nível dos custos operacionais registou-se uma
diminuição de 20% (2.006 m€) face a 31.12.12. Os fornecimentos e serviços externos registaram uma
redução de 1% (52 m€); a rubrica de “Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações
sociais” aumentou, face ao período homólogo de 2012, cerca de 15% (62 m€); os custos com pessoal
registaram um aumento de 18% (432 m€), face a Junho de 2012, em virtude do pagamento de
duodécimos; as amortizações do exercício revelaram um decréscimo de 53% (2.279 m€).
A diminuição registada nos custos financeiros permitiu um acréscimo de 47 m€ ao nível do
Resultado Financeiro.
Ao nível orçamental verifica-se que, em 30 de Junho de 2013, a Despesa paga atingiu um grau de
execução de 44,18% comparativamente à despesa prevista para o ano de 2013 e a Receita Bruta cobrada
atingiu um grau de execução de 46,27% comparativamente à receita prevista para o ano de 2013.
À data de 30 de Junho o orçamento da despesa apresenta despesas pagas na ordem dos
17.718.362 € e receitas cobradas (bruta) no montante de 18.555.890 euros.
A execução orçamental mostra-se positiva, o grau de execução da receita bruta é superior ao grau
de execução da despesa e foi cumprido, igualmente, o princípio orçamental do equilíbrio já que a despesa
corrente se encontra coberta pela receita corrente.
O endividamento líquido total do município é de 417.217 €, sendo que o limite da capacidade de
endividamento é de 3.246,280 €.
O Executivo Municipal apreciou os documentos e dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do
artigo 47.º e alínea d) do n.º 3 do artigo 48.º ambos da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, remete a Análise
Económico-financeira à 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, 27 de agosto de 2013.
a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier

Certidão Geral – Quarta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal – 09/09/2013
ML

=18=

II – ANEXO: ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA – JUNHO DE 2013 ”

-------- Tomado conhecimento........................................................................................

PONTO 4.3 - 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano de 2013; ....................
--------- Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal e previamente distribuída pelos
membros. ........................................................................................................................................................
“ I - CERTIDÃO
MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Diretora do Departamento de
Administração Geral e Financeira do Município de Bragança, em regime de substituição
Certifica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte e seis
de agosto do ano de dois mil e treze, aprovada em minuta, e com a presença dos Srs., Presidente,
António Jorge Nunes, e Vereadores, Rui Afonso Cepeda Caseiro, Humberto Francisco da Rocha e Hernâni
Dinis Venâncio Dias, se encontra uma deliberação do seguinte teor:
“2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2013
Pelo Sr. Presidente foi presente a seguinte informação, elaborada pela Unidade de
Administração Geral:
1. Considerando que a Assembleia Municipal de Bragança, em sessão ordinária realizada em 17
de dezembro de 2012 e 22 de fevereiro de 2013, sob proposta da Câmara Municipal de Bragança,
aprovou a dissolução da empresa MMB-Mercado Municipal de Bragança, E.E.M. e da empresa Terra Fria
Carnes, Unipessoal, Lda., liquidação do passivo das empresas a fornecedores, transferência do passivo à
banca e do ativo das empresas para o Município e a internalização de todas as suas atividades nos
serviços do Município, acompanhada do respetivo Plano de Internalização, ao abrigo das disposições
conjugadas constantes das alíneas a) do n.º 6 do artigo 64.º e i) do n.º 2 do artigo 53.º, ambos da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e dos artigos 62.º,
n.º 2, 22.º, n.º 1 e 70.º, n.º 5, todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto;
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2. Considerando que a Assembleia Municipal de Bragança, sob proposta da Câmara Municipal de
Bragança, aprovou ainda a celebração de acordos de cedência de interesse público dos trabalhadores da
empresa MMB-Mercado Municipal de Bragança, E.E.M. e dos trabalhadores da empresa Terra Fria
Carnes Unipessoal, Lda., no prazo máximo de 6 meses após a deliberação da sua dissolução, ao abrigo e
nos termos do disposto nos n.ºs 6 e 7 do artigo 62.º e no n.º 5 do artigo 70.º, ambos da Lei n.º 50/2012,
de 31 de agosto;
3. Considerando que já foram outorgados os acordos de cedência de interesse público dos
trabalhadores da empresa MMB-Mercado Municipal de Bragança, E.E.M. e dos trabalhadores da
empresa Terra Fria Carnes Unipessoal, Lda. com o Município de Bragança;
4. Considerando que na pendência do procedimento de dissolução e de liquidação da empresa
MMB-Mercado Municipal de Bragança, E.E.M. e da empresa Terra Fria Carnes Unipessoal, Lda, os
trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado, que se encontrem na
situação de cedência de interesse público, podem candidatar-se aos procedimentos concursais
exclusivamente destinados a quem seja titular de uma relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado previamente estabelecida, prevista na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que sejam
abertos pelo Município de Bragança (ocupação de postos de trabalho correspondentes às funções ou
atividades de que o trabalhador cedido se encontra a executar, na exata medida do âmbito da
internalização);
5. Considerando que existe dotação suficiente no respetivo orçamento municipal, para a
ocupação dos postos de trabalho para constituição da relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, em infra identificados;
6. Considerando o disposto na Circular n.º 4/Dsajal/Daal/NG – que esclarece que o Mapa de
Pessoal é alterado, quando se pretende introduzir uma mudança na quantificação, ou caracterização
do(s) posto(s) de trabalho, na identificação das atribuições, competências ou atividade por ocupante(s),
ou nos respetivo(s) cargo(s) ou carreira(s)/categoria(s);
7. Considerando que a 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2013, por ocorrer
durante a execução do orçamento, tem de ser sujeita a aprovação do órgão deliberativo/Assembleia
Municipal de Bragança.
Proposta:
Face aos considerandos acima enunciados, propõe-se para aprovação da Assembleia Municipal
de Bragança, sob proposta da Câmara Municipal, a 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de
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2013, ao abrigo da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e para os efeitos da alínea o) do n.º 2 do artigo 53.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro
conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro e Lei n.º 12-A/2008, de 27
de Fevereiro, nos seguintes termos:
- A criação de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior – área de
Relações Públicas, para abertura do procedimento concursal comum para constituição da relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para a Divisão de Promoção Económica e
Desenvolvimento Social – Serviço de Mercados e Feiras (Mercado Municipal);
- A criação de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior – área de
Engenharia da Produção Animal, para abertura do procedimento concursal comum para constituição da
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para a Divisão de Promoção Económica e
Desenvolvimento Social – Serviço de Promoção Económica (Matadouro Municipal);
- A criação de um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente
Operacional/Encarregado Operacional, para abertura do procedimento concursal comum para
constituição da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para a Divisão de
Promoção Económica e Desenvolvimento Social – Serviço de Promoção Económica (Matadouro
Municipal);
- A criação de quatro postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional, para
abertura do procedimento concursal comum para constituição da relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, para a Divisão de Promoção Económica e Desenvolvimento Social – Serviço
de Mercados e Feiras (Mercado Municipal);
- A criação de oito postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional, para
abertura do procedimento concursal comum para constituição da relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, para a Divisão de Promoção Económica e Desenvolvimento Social – Serviço
de Promoção Económica (Matadouro Municipal).
Por último, informa-se que com a ocupação dos postos de trabalho para constituição da relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado supra referenciados, cessam os acordos de
cedência de interesse público, outorgados entre o Município de Bragança e os trabalhadores da
empresa MMB-Mercado Municipal de Bragança, E.E.M. e da empresa Terra Fria Carnes Unipessoal, Lda.
(entidades que se encontram em fase de dissolução e liquidação).
Anexo: Quadro da 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 2013.
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Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, aprovar a
2.ª alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 2013, bem como, submeter a referida proposta à
aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e para os efeitos da
alínea o) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro e
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.”
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, 27 de agosto de 2013.
a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier

II – 2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2013
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-------- APÓS ANÁLISE E DISCUSSÃO FOI A MESMA PROPOSTA SUBMETIDA A VOTAÇÃO, TENDO SIDO
APROVADA, POR UNANIMIDADE, ESTANDO MOMENTANEAMENTE SETENTA E SEIS MEMBROS
PRESENTES. .........................................................................................................................................

PRESENÇAS: Seguem-se as presenças e faltas dos membros que constituem a
A – Assembleia:
I – PRESENÇAS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA:
1 – Mesa:
Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso
Primeiro Secretário – Acúrcio Álvaro Pereira
Segunda Secretária – Maria Madalena Morais Morgado
2 – Membros:

Adriana da Conceição Vilares Angélico
Amândio dos Anjos Gomes
Ana Cristina de Carvalho Alves Botelho
Anibal de Jesus Raimundo Morais
António Eduardo Fernandes Malhão
António Manuel Pereira
António Manuel Teixeira Batista
Cândido Vaz Alves
Domingos Moura dos Santos
Élia Fátima Moreira Ferreira Cordeiro
Isabel Maria Lopes
João Paulo da Veiga Matos
José Luís Baltazar
Maria Eugénia Cerqueira Barreira Afonso
Maria Teresa
Pedro Luís Esteves Fernandes
Rui Fernando Rodrigues Correia

PARTIDO SOCIALISTA
Alcídio Augusto Castanheira
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Alzira da Conceição Bento
Bruno Viriato Gonçalves Costa Veloso
Dinis Manuel Prata Costa
João Batista Ortega
Luís Carlos Magalhães Pires
Luís Manuel Silvestre
Manuel António Pires
Maria Aurora Correia *
Maria Celina da Silva Paula *
Marisa Rodrigues Gomes Alexandre
Vanda Marisa das Graças Espírito Santo
Vítor Prada Pereira

MOVIMENTO SEMPRE PRESENTE
Armando José Morais
Agostinho Gonçalves Esteves
Cristina Maria Rodrigues Afonso
José Fernando Cameirão
José João Martins Lourenço
Manuel Agostinho Pires Diz
Normando dos Santos Lima
COLIGAÇÃO DEMOCRATA UNITÁRIA
António Alberto Vaz Pereira Morais *
BLOCO DE ESQUERDA
Luís Miguel Vale Fernandes Vale
CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL/ PARTIDO POPULAR
Ana Cláudia Guedes de Almeida

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA
Alfaião
Babe
Baçal
Calvelhe
Carragosa
Carrazedo

João Adriano Rodrigues
Alberto Manuel se Sousa Pais
João Francisco Alves
Ernesto Augusto Morgado Gomes
Jorge Augusto Ala
César Luís Gonçalves
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Castro Avelas
Coelhoso
Deilão
Espinhosela
Faílde
França
Gimonde
Gondesende
Grijó de Parada
Macedo Mato
Meixedo
Milhão
Nogueira
Outeiro
Parada
Parad. Nova
Pinela
Pombares
Quintanilha
Quintela Lampaças
Rabal
Rebordaínhos
Rebordãos
Rio de Onor
Rio Frio
S. Pedro
Salsas
Samil
Santa Comba Rossas
Santa Maria
São Julião
Sé
Sendas
Serapicos
Sortes
Zoio

José Vicente Fernandes
Paulo Manuel Almeida da Veiga
Manuel Benites Inácio
Telmo Ramiro Prada Afonso
Gualter Dinis Gonçalves Garcia
Amândio dos Santos Costa
João Victor Alves
Aníbal Gilberto Rodrigues Afonso
Maria Helena Santos Branco
João Nascimento Fernandes
Luís Urbano Gonçalves
Raquel Grande Tomé
José António Prada
João Manuel Dias Sardinha
Francisco Manuel Esteves Figueiredo **
Domingos António Seca
António Jorge Brás Pires
Afonso Augusto Pires Domingues
José Carlos Rodrigues Fernandes
Vítor Manuel Costa
Paulo Hermenegildo de Castro João
Albino Alves Rodrigues
Adriano Augusto Correia Rodrigues
António José Preto
Humberto Amândio Garcia
António Carlos Sá
Filipe Osório Caldas
Eduardo Joaquim Portela
Elídio Alexandre Morais
Jorge Manuel Oliveira Novo
Elias Santos Vara
Paulo Jorge Almendra Xavier
Dinis Augusto Dias Pinela
Armando Augusto Venâncio Miranda
Juvêncio Alves de Carvalho
Helder Jorge dos Santos

(*) membros suplentes
(**) Substituto legal do Presidente de Junta de Freguesia
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I I – FALTAS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
Carlos Abílio Moreno
Carlos José Cadavez
Joaquim Eduardo Rodrigues Queirós
José Alberto Moutinho Moreno
Nuno Filipe Machado Reis
Vânia Alexandra Silva Rodrigues
PARTIDO SOCIALISTA
Luís Filipe Pires Fernandes

Aveleda
Castrelos

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA
José Carlos Fernandes Valente
Pedro Miguel Castro Veiga

Gostei
Izeda
Mós
Parâmio

Carolina de Jesus Fernandes
Maria Rosa Galhardo Pinto Pires
Anselmo Aníbal Martins
José Augusto Afonso

B- CÂMARA
PRESENÇAS:
Presidente - António Jorge Nunes
Vereador - Rui Afonso Cepeda Caseiro

--------- Por ser verdade e me ter sido pedida, mandei passar a presente certidão que depois de achada
conforme, vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Município. ...............................

Assembleia Municipal de Bragança, 10 de setembro de 2013
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