
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA REALIZADA NO DIA OITO DE ABRIL DE 2014 

 Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade 

de Bragança, Edifício dos Paços do Município e Sala de Reuniões desta 

Câmara Municipal, compareceram os Srs., Presidente, Hernâni Dinis Venâncio 

Dias, e Vereadores, Vítor Prada Pereira, Paulo Jorge Almendra Xavier, Octávio 

Augusto Fernandes, Cristina da Conceição Ferreira Vidal Figueiredo, André 

Filipe Morais Pinto Novo e Gilberto José Araújo Baptista, a fim de se realizar a 

primeira Reunião Extraordinária desta Câmara Municipal. 

 Esteve presente a Diretora do Departamento de Administração Geral e 

Financeira, Maria Mavilde Gonçalves Xavier, que secretariou a Reunião. 

 Ainda esteve presente, o Chefe do Gabinete de Apoio, Miguel José 

Abrunhosa Martins. 

 Eram vinte e uma horas, quando o Sr. Presidente, declarou aberta a 

reunião. 

Intervenção do Sr. Presidente 

 Sendo esta a última Reunião, em que o Sr. Vereador, Octávio Augusto 

Fernandes, integra este Executivo Municipal em substituição, pelo período de 

três meses, do Sr. Vereador, Humberto Francisco da Rocha, o Sr. Presidente 

evidenciou o interesse demonstrado, por este Eleito Local, na discussão 

positiva dos assuntos presentes nas Reuniões deste Órgão, acrescentando 

ainda que representou uma valia nas decisões deste Executivo, sempre, em 

defesa do bem comum. 

Intervenção do Sr. Vereador, Octávio Augusto Fernandes 

 “Ao terminar as minhas funções na qualidade de vereador em 

substituição, quero agradecer, muito reconhecidamente, o voto de confiança e 

amizade condensado nas palavras que o Senhor Presidente teve a gentileza 

de me dirigir. 

 Ao Senhor Presidente, Senhores Vereadores e restantes personalidades 

que constituem esta distinta mesa de trabalho, expresso também a minha 

gratidão pela simpatia, e atenção que se dignaram dispensar-me. 

 A minha inexperiência e o reduzido tempo de vereação, terão 

condicionado o contributo com que eu gostaria de comparticipar para a 

valorização do ato governativo. Saliento, contudo, que me esforcei por tratar os 
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assuntos com sentido crítico construtivo e concorrer para manter e até reforçar 

o bom ambiente de respeito e cordialidade no trabalho.   

 Saio a ganhar pois, para mim, foi uma experiência amplamente 

enriquecedora e gratificante. 

 Desejo a todo o elenco, os maiores êxitos profissionais e pessoais e 

como munícipe que ama a sua terra, permito-me reafirmar a minha 

disponibilidade de colaboração, no plano estritamente pessoal e dentro dos 

meus modestos conhecimentos e capacidades. 

 A todos o meu abraço de estima e amizade." 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

PONTO ÚNICO - QUARTA MODIFICAÇÃO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO DE DESPESA NÚMERO QUATRO; ALTERAÇÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS NÚMERO QUATRO; E A QUARTA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS  

Pelo Departamento de Administração Geral e Financeiro foi presente a 

quarta modificação; a quarta alteração ao Orçamento Municipal de despesa, 

para o corrente ano, que apresenta anulações no valor de 517 500,00 euros e 

reforços de igual valor; a quarta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

que apresenta anulações no valor de 127 800,00 euros e reforços no valor de 

122 800,00 euros; e a quarta alteração ao Plano de Atividades Municipais que 

apresenta reforços mo valor de 28 000,00 euros. 

Após análise, discussão e explicação do seu conteúdo pelo Sr. 

Presidente, foi deliberado, por unanimidade, aprovar, a quarta modificação; a 

quarta alteração ao Orçamento Municipal de despesa, para o corrente ano; a 

quarta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos; e a quarta alteração ao 

Plano de Atividades Municipais. 

 Lida a presente ata em reunião, foi a mesma aprovada, por 

unanimidade, nos termos e para efeitos consignados nos n.ºs 2 e 4 do 

artigo 57.º do anexo I, da Lei n.º 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, e vai ser assinada pelo Exmo. Presidente, Hernâni Dinis 
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Venâncio Dias e pela Diretora do Departamento de Administração Geral e 

Financeira, Maria Mavilde Gonçalves Xavier. 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

  

 

 

 


