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----------------------LLUUÍÍSS  MMAANNUUEELL  MMAADDUURREEIIRRAA  AAFFOONNSSOO,,  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  MMEESSAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  

BBRRAAGGAANNÇÇAA::  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................   

  

--------- Torna público que, em cumprimento do disposto no número três do artigo 49.º do 

Anexo I 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 abril (quinta-feira), a 

Segunda 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- ATA: Leitura, discussão e votação da ata da primeira sessão ordinária do ano de 2015, 
realizada no dia 25 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 E DELIBERAÇÃO sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 

Bragança:  

4.2.1 – Documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2014 e proposta de 

aplicação de resultados. ...................................................................................................  

 4.2.2 – Proposta da quinta 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 2015. 

4.2.3 – APOIO ÀS FREGUESIAS: 

União das Freguesias Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova; Junta de Freguesia de 

Quintanilha; Junta de Freguesia de Mós; Junta de Freguesia de Alfaião (aquisição e 

reabilitação de habitação, para cedência a um idoso carenciado); Junta de Freguesia 



do Zoio; Junta de Freguesia de Alfaião (pavimentação da área envolvente do Centro 

de Convívio de Alfaião); Junta de Freguesia de Rebordãos; Junta de Freguesia de 

Donai; Junta de Freguesia de Quintela de Lampaças. 

4.2.4 - Transferência de verbas para as juntas de freguesia. 

4.2.5 - Proposta de carta de princípios do orçamento participativo do Município de 

Bragança. 

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 do reportado a 31 de dezembro de 

2014. 

4.3.2 - Certificação legal e parecer sobre as contas do ano de 2014; 

4.3.3 - Propostas de isenção do pagamento de taxas pela utilização de espaços 

municipais: 

4.3.3.1 - Auditório Paulo Quintela (UAG): Instituto Politécnico de Bragança, Instituto 

Português do Desporto e Juventude, Coral brigantino N.ª Sr.ª das Graças, Seminário 

Maior de S. José«, Arando - Associação Transmontana Cultural e Desportiva, Partido 

Social Democrata (dois pedidos), Comissão Diocesana de Justiça e Paz; 

Para Ratificação do ato: Agrupamento de Escolas Emídio Garcia (Jardim de Infância de 

Santiago), Federação Distrital do Partido Socialista (RC de 23 fevereiro) e Federação 

Distrital do Partido Socialista (RC de 13 de abril). 

4.3.3.2 – Piscinas Municipais (DAF e UDJ) ( RC de 23 de fevereiro e RC de 23 de 

março). 

4.3.4 – Entrada gratuita no Museu Ibérico da Máscara: Agrupamento de Escolas de Vila 

Pouca de Aguiar Sul e Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança. 

4.3.5 – Pedido de utilização da sala de espectáculos do Teatro Municipal de Bragança 

– DECAS - Ratificação do ato – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 

---------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 e no 

site do Município: www.cm-braganca.pt.  ..........................................................................  

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

Luís Manuel Madureira Afonso (Dr.) 



 
 


