
 

 
 

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

  

  

EEDDIITTAALL  NN..ºº  1111//22001155          

  

JJOOÃÃOO  AADDRRIIAANNOO  RROODDRRIIGGUUEESS,,  PPRRIIMMEEIIRROO  SSEECCRREETTÁÁRRIIOO  DDAA  MMEESSAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBRRAAGGAANNÇÇAA::  ......................   

  
-----------Torna público que, em cumprimento do disposto no número três do artigo 49.º da Lei número 75/2013, 

de12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais e revogou, parcialmente, a Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, terá lugar no dia  30 de 

setembro (quarta-feira), a Quarta Sessão Ordinária do Ano de 2015, da Assembleia Municipal de Bragança, com 

início às 09h00, no Auditório «Paulo Quintela» de Bragança, sito na Rua Abílio Beça nº. 75/77, com a seguinte 

ordem de trabalhos: ...............................................................................................................................................  

1- ATAS: Leitura, discussão e votação da ata da terceira sessão ordinária, realizada no dia 30 de junho de 
2015.................................................................................................................................................................  

2– PÚBLICO – Período de Intervenção. ..........................................................................................................  
3 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. ........................................................................................  
4 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ........................................................................................................  
4.1 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o Estado e Vida do 
Município. .......................................................................................................................................................  
4.2 -DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de Bragança:...........  
4.2.1 - Pessoal auxiliar para as atividades de animação e apoio à família e prolongamento de horário nos 
estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1.º ciclo – ano letivo 2015/2016-juntas de freguesia. ................  

4.2.2 – Designação do júri para recrutamento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, chefe de 
divisão de planeamento, infraestruturas e urbanismo do Município de Bragança;.......................................  

4.2.3 – Redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) em função do n.º de dependentes 
que compõem o agregado familiar a aplicar em 2016; ..................................................................................  

4.2.4 – Proposta de atribuição de apoios para melhorias habitacionais – fase 2 (2015). ..............................  

4.2.5  - Projeto da 1.ª alteração ao regulamento de taxas e outras receitas municipais – Art.º 10.º - 
isenções e reduções; .......................................................................................................................................  

4.2.6 – Majoração e minoração da taxa de imposto municipal sobre imóveis aplicável a prédios urbanos;  

4.2.7 – Apoios às freguesias; ...........................................................................................................................  

4.2.8 – Proposta de isenção de pagamento de taxas à Junta de Freguesia de Pinela;...................................  

4.2.9 – Autorização para alargamento da área de recrutamento a pessoal não detentor de um vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado para ocupação de 1 posto de trabalho da carreira/categoria 
de assistente operacional, auxiliar dos serviços gerais;..................................................................................  

4.2.10 – Participação do Município de Bragança na constituição da “Associação promotora do Museu da 
Língua Portuguesa...........................................................................................................................................  

 



4.3 – DISCUSSÃO E TOMADA DE CONHECIMENTO sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança:.........................................................................................................................................................  

4.3.1 – Auditoria externa às contas do Município de Bragança – relatório do auditor externo sobre a 
informação económica e financeira reportado a 30 de junho de 2015; ........................................................  

4.3.2 – Parque subterrâneo da Avenida Sá Carneiro – Pedido de isenção do pagamento de taxas; .............  

4.3.3 – Proposta de isenção do pagamento de taxas ao Futebol Clube da Mãe de Água, pela utilização do 
campo da CEE – Ratificação do ato; ................................................................................................................  

4.3.4 – Proposta de isenção do pagamento de taxas – Obra Kolping da Diocese de Bragança-Miranda – 
Ratificação do ato;...........................................................................................................................................  

4.3.5 – Férias desportivas e culturais 2015 – Proposta de isenção do pagamento de taxas aos Serviços 
Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Bragança – Ratificação do ato;..................................................  

4.3.6 – Proposta de isenção do pagamento de taxas pela utilização do Pavilhão Municipal – Ratificação 
do ato; .............................................................................................................................................................  

4.3.7 – Motocruzeiro de Bragança – Pedido de isenção do pagamento de taxas – Ratificação do ato; ........  

4.3.8 – Pedido de isenção do pagamento de taxas – Associação Portuguesa de Aromaterapia; ..................  

4.3.9 – Cruz Vermelha Portuguesa – Pedido de isenção do pagamento de taxas;.........................................  

4.3.10 – Pedido de entrada gratuita no Museu Ibérico da Máscara e do Traje e Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais;.......................................................................................................................  

4.3.11 – Entrada gratuita no Museu Ibérico da Máscara e do Traje;..............................................................  

4.3.12 – Entrada gratuita no Museu Ibérico da Máscara e do Traje – Valor de receita cessante; .................  

4.3.13 – Proposta de isenção do pagamento de taxas pela utilização Auditório Paulo Quintela (UAG): 
Centro Escolar Santa Maria (Ratificação do ato); Museu Abade de Baçal; Associação Portuguesa de 
Agricultura Biológica; Instituto Diocesano de Estudos Pastorais de Bragança Miranda, do Seminário 
Maior de S. José e Coligação “Portugal à Frente”...........................................................................................  

  

-----------Mais torna público que a mesma Agenda de Trabalhos com a respectiva documentação poderá ser 

consultada, nos termos e para os efeitos definidos na Lei, em qualquer dia útil, das 9h00 às 16h00, nos Serviços de 

Apoio à Assembleia Municipal, sitos na Rua Abílio Beça nº. 75/77-Bragança. ............................................................  

-----------Para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

lugares  públicos  de  estilo,  publicado  na  imprensa local,  podendo  também  ser  consultado  no  Portal 

 www.cm-braganca.pt.  ...........................................................................................................................................   

 
-----------Assembleia Municipal de Bragança,  22 de setembro de 2015....................................................................  

 
João Adriano Rodrigues 

 

 
 


