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MUNICÍPIO DE BRAGANÇA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

EEDDIITTAALL  NN..ºº  1122//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 21 de dezembro (segunda-feira), a quarta 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- ATAS: Leitura, discussão e votação das seguintes atas do ano de 2020: 

  - Primeira sessão extraordinária, realizada no dia 31 de julho; 
  - Terceira sessão ordinária, realizada no dia 30 de setembro; 
  - Segunda sessão extraordinária, realizada no dia 13 de outubro. 

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 previsionais para o ano de 2021 – Grandes Opções do 
Plano, Orçamento e anexos; 

4.2.2 – Fixação da taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) para vigorar no 
ano de 2021; 

4.2.3 – Majoração e minoração da taxa do imposto municipal sobre imóveis 
aplicável a prédios urbanos degradados; 

4.2.4 – Cobrança coerciva das taxas e outras receitas administrativas pelo 
município – Protocolo entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Município de 
Bragança; 

4.2.5 – Estratégia local de habitação do Município de Bragança; 

4.2.6 – Atribuição de apoios para melhorias habitacionais em zona rural e urbana 
(2.ª Fase); 

4.2.7 – Apoio financeiro às freguesias – Requalificação das ruas e largos nas 
aldeias (Macedo do Mato, Outeiro; Santa Comba de Rossas; Sortes, Nogueira e 
Gimonde); 
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4.2.8 – Apoio Financeiro às freguesias – Recuperação de açudes e linhas de 
água (Sortes); 

4.2.9 – Apoio financeiro às freguesias – Construção e requalificação de centros 
de convívio (Castrelos e Carrazedo); 

4.2.10 - Apoio financeiro às freguesias – Construção e requalificação de centros 
de convívio (Grijó de Parada); 

4.2.11 - Designação do júri para recrutamento de cargos de direção intermédia de 
1.º grau, diretor de departamento de administração geral e financeira do 
município de Bragança; 

4.2.12 – Designação do júri para recrutamento de cargos de direção intermédia 
de 2.º grau, chefe da divisão de administração financeira do município de 
Bragança; 

4.2.13 – Processo de descentralização – Transferência de competências nos 
domínios da educação, da saúde e da ação social; 

4.2.14 – Protocolo de colaboração técnica e financeira entre o Município de 
Bragança, o Fundo Ambiental e o Instituto da Conservação da Natureza e 
Florestas, LP.; 

4.2.15– Atribuição de apoio financeiro sobre a faturação da produção de energia 
elétrica nas centrais hidroelétricas do Alto Sabor (Montesinho e Prado Novo) – no 
ano de 2020. 

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

4.3.1 – Isenção de pagamento nos parques de estacionamento subterrâneo na 
época natalícia; 

4.3.2 – Décima oitava alteração ao orçamento municipal – quarta alteração 
modificativa ao orçamento municipal da despesa, terceira alteração modificativa 
ao plano plurianual de investimentos e quarta alteração modificativa ao plano de 
atividades municipal para o ano de 2020; 

4.3.3 – Associação para o desenvolvimento do Brigantia Ecopark – Documentos 
previsionais para o ano de 2021; 

4.3.4 – Centro de Ciência Viva de Bragança – Documentos previsionais para o 
ano de 2021; 

4.3.5 – Documentos de Prestação de Contras relativos ao ano de 2019 – 
ERRATA.  

 4.3.6 - 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. (Reuniões de Câmara de 28/09,12/10,09/11, e 14/12). 

 
          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. 
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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 dezembro de 2020. 
 

Luís Manuel Madureira Afonso (Dr.) 
 


