
 

 
 
 

 

      

 

 
    

 

 
  

EEDDIITTAALL  NN..ºº  44//22001177          
 
LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE BRAGANÇA: 
 
          Torna público que, em cumprimento do disposto no número três do artigo 49.ª 

da Lei número 75/2013, de 12 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 28 e abril 

(sexta -feira), a segunda sessão ordinária do ano de 2017, da Assembleia Municipal 

de Bragança, com início às 09h00, no Auditório “Paulo Quintela” de Bragança, com a 

seguinte ordem de trabalhos: 

1 - ATA: Leitura, discussão e votação da ata da primeira sessão ordinária/2017, realizada 
no dia 24 de fevereiro.  

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/deliberação/tomadas de conhecimento sobre as seguintes propostas da 
Câmara Municipal de Bragança: 

4.2.1 - Proposta da terceira modificação-primeira revisão ao orçamento municipal da 
receita; primeira revisão ao orçamento municipal da despesa; primeira revisão ao plano 
plurianual de investimentos e primeira revisão ao plano de atividades municipal para o 
ano de 2017 - Deliberação; 

4.2.2 - Documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2016 e proposta de 
aplicação de resultados - Deliberação; 

4.2.3 - Certificação legal e relatório e parecer do revisor oficial de contas sobre as contas 
as contas do ano de 2016 - Conhecimento; 

4.2.4 - Auditoria externa às contas do Município de Bragança – relatório do auditor 
externo sobre a situação económica e financeira relativa ao 2.º semestre de 2016 - 
Conhecimento; 

4.2.5 - Entidades participadas pelo Município – relatórios e contas de exercício do 
exercício de 2016 - Conhecimento; 

4.2.6 - Proposta de 1.ª alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2017 - Deliberação; 



 

 
 
 

 

      

 

 
    

 

4.2.7 - 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 – Área de atividade coveiro - 
Deliberação; 

4.2.8 - Apoio às freguesias – Deliberação: 

4.2.8.1 - Reunião de Câmara de 10 de abril; 

4.2.8.2 – Reunião de Câmara de 24 de abril;  

4.2.9 - Regime extraordinário de regularização de explorações pecuárias – Deliberação; 

4.2.10 – Aquisição de serviços para nomeação de revisores oficiais de contas ou 
sociedade de revisores oficiais de contas que procederá à certificação legal de contas e o 
parecer sobre as mesmas para o triénio de 2017 a 2020 (de 01.07.2017 a 30.06.2020) – 
Adjudicação definitiva e aprovação da minuta do contrato – Deliberação; 

4.2.11 - Atribuição de apoio financeiro sobre a faturação da produção de energia elétrica 
nas centrais hidroelétricas do Alto Sabor (Montesinho e Prado-Novo) e Gimonde às 
juntas de freguesia de França e Gimonde-Ano de 2016 – Deliberação. 

4.2.12 - Propostas de isenção de pagamento de taxas pela utilização de instalações 
municipais – Conhecimento: 

4.2.12.1 - Piscina Municipal: Benefícios no âmbito do Regulamento do Cartão de Munícipe 
(RC de 27/02, RC de13/03 (2 certidões) e RC de 10/04; Escola Secundária Miguel Torga; 
4.2.12.2 - Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira: Associação Kyokushin-Kan Portugal (AKKP); 
Direção-geral dos estabelecimentos escolares; APADI; Associação de Basquetebol de 
Bragança; 
4.2.12.3 - Mercado Municipal de Bragança: No âmbito de contrato de utilização do espaço, 
protocolos de cedência de espaços e protocolos de colaboração; cedência de uma sala à 
Universidade Sénior de Rotary Clube de Bragança; 
 4.2.12.4 - Sala de Espetáculos do Teatro Municipal de Bragança: RASSTUNA – Tuna 
Mista de Bragança;19.ª Edição do festival internacional de tunas académicas de Bragança; 
4.2.13 - Propostas de isenção de pagamento de taxas – Conhecimento: 
4.2.13.1 - Pedido de entrada gratuita no Museu Ibérico da Máscara e do Traje e no Centro 
de Arte Contemporânea Graça Morais: Agrupamento de Escolas Abade de Baçal; 
Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos; Associação Académica do IPB; Centro 
Social e Paroquial de Santa Comba de Rossas; 
4.2.13.2 - Pedido de entrada gratuita no Museu Ibérico da Máscara e do Traje: Escola 
Profissional de Agricultura de Carvalhais; Fundação Francisco António Meireles. 
 

          Mais torna público que a mesma Agenda de Trabalhos com a respetiva 

documentação poderá ser consultada, nos termos e para os efeitos definidos na Lei, em 

qualquer dia útil, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, nos Serviços de Apoio à 

Assembleia Municipal, sitos, provisoriamente, no edifício - Órgãos da Autarquia – CMB. 



 

 
 
 

 

      

 

 
    

 

          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, 24 de abril de 2017. 
 

Luís Manuel Madureira Afonso (Dr.) 


