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MUNICÍPIO DE BRAGANÇA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

EEDDIITTAALL  NN..ºº  1122//22001188    
 
LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE BRAGANÇA: 

 
          Torna público que, em cumprimento do disposto no número 3 do artigo 49.º do 

Anexo I 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 24 de setembro 

(segunda-feira), a quarta sessão ordinária do ano de 2018, 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 terceira sessão ordinária/2018, 
realizada no dia 28 de junho. 

2– PÚB LICO – 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 a proposta da Comissão de Revisão do 
Regimento da AMB – “3.ª Alteração do Regimento da Assembleia Municipal de 
Bragança, para vigorar no mandato autárquico 2017/2021”. 

4.3 – Discussão e deliberação sobre as seguintes propostas da Câmara 
Municipal de Bragança: 

4.3.1 – Pessoal auxiliar para as atividades de animação e de apoio à família e 
prolongamento de horário nos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1.º 
ciclo – Ano letivo 2018/2019 – Juntas de Freguesia; 
4.3.2 – Apoio às Juntas de Freguesia; 
4.3.3 – Proposta de fixação da taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) 
para vigorar no ano de 2019; 
4.3.4 – Proposta de fixação da participação no imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares (IRS); 
4.3.5 – Majoração e minoração da taxa de imposto municipal sobre imóveis 
aplicável a prédios urbanos degradados; 
4.3.6 – Proposta de delimitação de área de reabilitação urbana (ARU) – 
Cantarias; 
4.3.7 - Proposta de delimitação de área de reabilitação urbana (ARU) – S. João 
de Deus; 
4.3.8 – Proposta de atribuição de apoios para melhorias habitacionais 2018; 
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4.3.9 – Aquisição de serviços para manutenção e tratamento de diversos 
espaços verdes. Assunção de compromissos plurianuais autorização prévia 
pela Assembleia Municipal. 
4.4 – Discussão sobre a proposta da Membro Fátima Bento (CDU), ao abrigo 
da alínea r) do art.º 74.º do Regimento da AMB - Transferência de 
competências do Governo Central para as autarquias locais. 
4.5 - Apreciação sobre a proposta da Câmara Municipal de Bragança (alínea 
d), n.º 2, art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3/09) – Auditoria externa às contas do 
Município de Bragança – Relatório do auditor externo sobre a informação 
financeira do 1.º semestre de 2018. 
4.6 – Discussão e tomada de conhecimento da proposta da Câmara Municipal 
de Bragança - Isenções totais ou parciais relativamente a impostos e a outros 
tributos próprios (n.º 2, art.º 16.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09) no âmbito da 
autorização genérica conforme deliberação da Assembleia Municipal em 
sessão de 15 de dezembro de 2017. 
 

          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 na Rua Abílio Beça, n.º 75/77, Bragança. 

          Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado nos 

lugares públicos de estilo, publicado na imprensa local, podendo também ser consultado 

no Portal www.cm-braganca.pt.   

 
          Assembleia Municipal de Bragança, 19 de setembro de 2018. 

 
 

 

 

 

 

 


