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MUNICÍPIO DE BRAGANÇA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

EEDDIITTAALL  NN..ºº  0033//22002200    
  

 
LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA MESA 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 19 de junho (sexta-feira), a segunda sessão ordinária do ano de 2020, da 
Assembleia Municipal de Bragança, com início às 09h00, no Teatro Municipal 
de Bragança, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1 – Proposta da Mesa da Assembleia Municipal, para discussão e deliberação – 
“Alteração à grelha “A” e à grelha “D” da distribuição de tempos (Anexo do 
Regimento da AMB. 
2 – ATA: Leitura, discussão e votação da ata da primeira sessão ordinária/2020, 
realizada no dia 28 de fevereiro. 
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 relativas ao ano de 2019; 
4.2.2 - Proposta de Aplicação de Resultados; 
4.2.3 - Certificação Legal e Relatório e Parecer do Revisor Oficial de Contas sobre as 
Contas do ano de 2019; 
4.2.4 - Aprovação do mapa dos fluxos de caixa do ano 2019; 
4.2.5 - Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e a respetiva Avaliação a 
31 de dezembro de 2019; 
4.2.6 - Quinta modificação – Primeira alteração modificativa ao orçamento 
municipal da receita; Primeira alteração modificativa ao orçamento municipal da 
despesa; Primeira alteração modificativa ao plano plurianual de investimentos e 
Primeira alteração modificativa ao plano de atividades municipal para o ano de 
2020 – Para Ratificação;      
4.2.7 - 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal;     
4.2.8 - Aquisição de serviços para nomeação de revisores oficiais de contas ou 
sociedade de revisores oficiais de contas que procederá à certificação legal das 
contas e o parecer sobre as mesmas para os anos económicos de 2020, 2021 e 
2022 (De 01.07.2020 a 30.06.2023) – Adjudicação definitiva e aprovação da 
minuta do contrato;      

4.2.9 – Designação do Júri para recrutamento de cargo de direção intermédia de 
2.º grau, chefe de divisão de obras do Município de Bragança. 
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4.2.10 – Contrato-Programa/Associação centro de Ciência Viva de Bragança; 

4.2.11 – Centro Interpretativo do Azeite e da Azeitona-Apoio Financeiro à Junta 
de Freguesia de Coelhoso; (RC de 27/04/2020) 

4.2.12 – Requalificação das ruas e largos nas aldeias- Apoio Financeiro às 
Freguesias: Baçal, Rabal, Macedo do Mato e Samil;   

4.2.13 – Requalificação das ruas e largos nas aldeias- Apoio Financeiro às 
Freguesias - Nogueira;   

4.2.14 – Reparação do telhado da Junta de Freguesia de Quintanilha - Apoio 
Financeiro às Freguesias;    

4.2.15 – Requalificação das ruas e largos nas aldeias- Apoio Financeiro às 
Freguesias (Samil, Zoio, Carragosa);   

4.2.16 – Centro Interpretativo do Azeite e da Azeitona-Apoio Financeiro à Junta 
de Freguesia de Coelhoso; (RC de 25/05/2020) 

4.2.17 – Apoio à construção de regadios tradicionais e outros – Apoio Financeiro 
às Freguesias (Rebordãos);    

4.2.18 – Apoio à construção e requalificação de centros de convívio - Apoio 
Financeiro às Freguesias (Gostei e Donai);  

4.2.19 – Apoio à construção e requalificação de centros de convívio - Apoio 
Financeiro à UF de Aveleda e Rio de Onor; 

4.2.20 – Obras de manutenção e conservação na sede da Junta de Freguesia de 
Sendas – Apoio Financeiro; 

4.2.21 – Proposta da nona modificação – Segunda alteração modificativa ao 
orçamento municipal da despesa, segunda alteração modificativa ao plano de 
atividades municipal e segunda alteração modificativa ao plano plurianual de 
investimentos para o ano de 2020; 

4.2.22 – Proposta de atribuição de apoios para melhorias habitacionais em zona 
rural e urbana – 2020 (1.ª Fase); 

4.2.23 – Pessoal auxiliar para as atividades de animação e de apoio à família e 
prolongamento de horários nos estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º 
ciclo – Ano letivo 2020/2021 – Juntas de Freguesia; 

4.2.24 – União das Freguesias de Castrelos e Carrazedo – Pedido de isenção de 
taxas. 

4.3 - Discussão e tomada de conhecimento das deliberações da Câmara 
Municipal de Bragança:  

4.3.1 – Auditoria externa às contas do Município de Bragança – Relatório do 
auditor externo sobre a situação económica e financeira relativa ao 2.º 
semestre de 2019; 
4.3.2 – Coronavírus – COVID – 19 – Medidas adicionais adotadas pelo Município 
de Bragança, de natureza social e de natureza preventiva; 

4.3.3 – 2.ª Alteração ao PDM de Bragança – Transposição dos planos especiais;  

4.3.4 - 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 27 de 
novembro de 2019. (RC de 09.03.2020); 
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4.3.5 - 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 27 de 
novembro de 2019. (RC de 08.06.2020). 

 
          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, 15 de junho de 2020. 
 
 

 


