
 

 

--------- ACTA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA REALIZADA NO DIA CATORZE DE JUNHO DE 2006:...................................................... 

--------- No dia catorze de Junho do ano de dois mil e seis, nesta Cidade de Bragança, Edifício dos 

Paços do Município e Sala de Reuniões desta Câmara Municipal, compareceram os Senhores,  

Presidente, António Jorge Nunes e Vereadores, Eng.º Rui Afonso Cepeda Caseiro, Arqt.º Armando 

Nuno Gomes Cristóvão, Dr.ª Maria de Fátima Gomes Fernandes, Dr.ª Isabel Maria Lopes, Prof. 

António José Cepeda e Dr.ª Maria Idalina Alves de Brito, a fim de se realizar a segunda reunião 

extraordinária do Executivo da Câmara Municipal. .................................................................................... 

--------- Eram dezasseis horas, quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. ............................... 

--------- PERIODO DA ORDEM DO DIA .................................................................................................... 

--------- CARTA EDUCATIVA..................................................................................................................... 

--------- Pelo Sr. Presidente, foi apresentada a Carta Educativa para o Concelho de Bragança, 

documento previamente distribuído a todos os membros da Câmara Municipal, do qual fica cópia em 

pasta anexa ao Livro de Actas. ................................................................................................................. 

--------- Depois de amplamente debatida, foi a mesma aprovada, por unanimidade, nos termos do n.º 

1 do art.º 19.º do Dec.-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, bem como submete-la à aprovação da 

Assembleia Municipal. ............................................................................................................................... 

--------- No entanto: ................................................................................................................................... 

--------- 1. Torna-se necessário que a DREN realize uma reflexão nos restantes níveis de ensino, no 

sentido da ponderação dos recursos existentes e na sua adequada utilização para prossecução de 

um ensino estável, integrado e de qualidade; ............................................................................................ 

--------- 2. A possibilidade de a médio prazo se proceder à inclusão do segundo ciclo no núcleo 

escolar de S. Sebastião na Carta Escolar, possibilitando aos alunos a continuação e articulação entre 

os vários níveis de ensino; ......................................................................................................................... 

--------- 3. O Sr. Presidente informou, ter sido realizado um levantamento relativo às obras de 

adaptação das escolas de acolhimento, conforme a presente Carta Educativa, tendo em vista garantir 

numa primeira fase o cumprimento de horário normal em algumas das escolas existentes. .................. 

--------- A estimativa de custos é de 2.671.800,00€, estando os projectos em elaboração. Esta 

estimativa foi comunicada à DREN, com vista à obtenção de apoio financeiro (entre 70% a 75%) 

conforme indicações do referido serviço, que agora, através de oficio datado de 23 de Maio de 2006, 

informou só ter disponível 18.000,00€ para o Programa de Ordenamento da Rede Escolar do 1.º 
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Ciclo do Ensino Básico, situação que mais dificulta a evolução para o funcionamento do Regime 

Normal. ......................................................................................................................................................  

--------- A Câmara Municipal tem mantido uma equipa permanente nos arranjos das Escolas; 

executados quer por administração directa, quer pontualmente por empreitadas, mas com 

investimentos significativos. A construção de dois novos módulos e ainda a remodelação das Escolas 

de Acolhimento, representam elevados investimentos (cerca de 5.000.000,00€), a concretizar 

necessariamente com o apoio do Ministério da Educação durante o próximo Quadro Comunitário de 

Apoio 2007/20013, conforme compromisso politicamente assumido pelo mesmo Ministério no âmbito 

da Reorganização da Rede Escolar. ......................................................................................................... 

---------  O Executivo Municipal aprovou, um voto de reconhecimento e agradecimento ao Grupo de 

Trabalho responsável pela elaboração do presente documento: ............................................................. 

--------- Dr.ª Fátima Fernandes, Dr. Fernando Calado, Professor Doutor Henrique Ferreira, Dr.ª Isabel 

Lopes, Dr. Jorge Novo e Prof. Octávio Fernandes, destacando o papel do redactor do documento, 

Professor Doutor Henrique Ferreira. ......................................................................................................... 

--------- Agradeceu também a colaboração prestada pelo Doutor Vasco Freitas, da Direcção Regional 

de Educação do Norte. .............................................................................................................................. 

--------- Agradeceu ainda a colaboração de todos os membros do Conselho Municipal de Educação. ... 

--------- Lida a presente Acta, foi a mesma aprovada, por unanimidade, nos termos e para 

efeitos consignados nos n.ºs 2 e 4 do Art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que vai ser assinada pelo Exmo. Presidente da Câmara 

e pela Directora do Departamento de Administração Geral e Gestão Financeira. ............................ 
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