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EEDDIITTAALL  NN..ºº  0011//22001166          

  
------------------ 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 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 vinte e nove de fevereiro (segunda-feira), a Primeira 

Sessão Ordinária do Ano de 2016, 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 quinta sessão ordinária, realizada no dia 30 de 
novembro de 2015. ..................................................................................................................................  

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 – 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 2016;............................  

4.2.2 – Proposta de atribuição de apoios para melhorias habitacionais na zona rural – Fase 1(2016); 

4.2.3 – Proposta de Regulamento Municipal de Reconhecimento pela Assembleia Municipal do 
interesse do investimento para a região; .................................................................................................  

4.2.4 – Regime extraordinário de regularização de explorações pecuárias; ...........................................  

4.2.5 – Antiga Escola Primária de Alimonde – Contrato de Comodato; ..................................................  

4.2.6 – Apoio às Freguesias (RC de 08 e 22 fevereiro/2016);.................................................................  

4.2.7 – Transferência para a Junta de Freguesia de Coelhoso;..............................................................  

4.2.8 – Autorização para o alargamento da área de recrutamento a pessoal não detentor de um 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de 2 postos de trabalho da 
carreira/categoria de assistente operacional, auxiliar dos serviços gerais; .............................................  

4.2.9 - Autorização para o alargamento da área de recrutamento a pessoal não detentor de um 
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de 1 postos de trabalho da 
carreira/categoria de assistente operacional, auxiliar dos serviços gerais; .............................................  

4.2.10 – Autorização para abertura de procedimento concursal com vínculo de emprego público a 
termo resolutivo incerto, de 1 posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior – Área de 
Turismo.....................................................................................................................................................  



4.3 – Ponto da situação dos trabalhos da Comissão relativa à valorização cultural da Casa do Abade 
de Baçal....................................................................................................................................................  

4.4 – DISCUSSÃO E TOMADA DE CONHECIMENTO sobre as seguintes propostas da Câmara 
Municipal de Bragança:............................................................................................................................  

4.4.1 – Proposta de Isenção do pagamento de taxas pela utilização do Auditório “Paulo Quintela”: 
Santa Casa da Misericórdia, Associação Entre Famílias de Bragança, Rotary Clube de Bragança, 
Comissão Política do CDS/PP, Atrium-Grupo Cénica de Bragança, Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares da Região Norte, Agrupamento de Escolas Abade de Baçal e Partido 
Social Democrata; Federação Distrital de Bragança do PS; e Instituto Português do Desporto e 
Juventude; ................................................................................................................................................  

4.4.2 – Proposta de redução de 50% do pagamento de taxas pela utilização do pavilhão da 
Bancada: Associação Ativavocabulo e Associação de Estudantes Africanos de Bragança; ..................  

4.4.3 – Pedidos de isenção do pagamento de taxas pela utilização da Piscina Municipal: Vários 
munícipes (RC 28/12/2015), Obra Kolping e Junta de Freguesia de Salsas; ........................................  

4.4.4 – Pedidos de isenção total ou parcial do pagamento das taxas de utilização da Piscina 
Municipal – Pessoas de comprovada insuficiência económica; ..............................................................  

4.4.5 - Proposta de isenção do pagamento de taxas/Parque Subterrâneo da Avenida Sá Carneiro – 
Tribunal Judicial de Bragança; .................................................................................................................  

4.4.6 – Proposta de isenção do pagamento de taxas pela utilização da Sala de Espectáculos do 
Teatro Municipal – Ajudaris (IPSS); .........................................................................................................  

4.4.7 – Proposta de isenção do pagamento de taxas pela utilização do Auditório Casa do Lavrador – 
Confederação dos Agricultores de Portugal (Centro de Informação Rural de Trás-os-Montes); ............  

4.4.8 – Proposta de isenção do pagamento de taxas pela utilização do Pavilhão Municipal Arnaldo 
Pereira – Escola de Futebol Crescer e Clube Académico de Bragança; ................................................  

4.4.9 – Pedido de cedência de espaço no Mercado Municipal de Bragança e isenção do pagamento 
de taxas – Liga Portuguesa Contra o Cancro; .........................................................................................  

4.4.10 – Pedido de isenção do pagamento de taxas – Associação AAC-Articulado Associação 
Cultural; ....................................................................................................................................................  

4.4.11 – Pedido de isenção do pagamento de taxas – Junta de Freguesia de Sendas; ........................  

4.4.12 – Proposta de isenção do pagamento de taxas - Entrada gratuita no Museu Ibérico da 
Máscara e do Traje e no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais – Agrupamento de Escolas 
Miguel Torga, e acesso gratuito aos visitantes no dia 20/02/2016. .........................................................  

4.4.13 – Proposta de Isenção/redução do pagamento de taxas pela utilização da Piscina Municipal – 
Benefícios do Regulamento do Cartão de Munícipe: Dália Ribeiro e Olema Fernandes........................  

 

--------- 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,  podendo  também  

ser  consultado  no  Portal www.cm-braganca.pt.  ............................................................................   

 
 Assembleia Municipal de Bragança, 24 de fevereiro de 2016  

 
a) Luís Manuel Madureira Afonso (Dr.) 

 
 


