ARQUIVO HISTÓRICO

Fundo: Câmara Municipal de Bragança

A. CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO
001 – Coleção de legislação portuguesa
002 – Colecção de leis e outros documentais oficiais
003 – Diários da câmara dos deputados
004 – Diários das sessões da assembleia nacional
005 – Diários do governo
006 – Índice remissivo da legislação portuguesa
007 – Legislação portuguesa impressa e manuscrita
008 – Livro de decretos e leis
009 – Diários de Lisboa
010 – Diários da república

B. ORGÃOS DO MUNICÍPIO

A. Câmara Municipal
001 – Actas de vereação
002 – Actas do senado
003 – Celebração de protocolos
004 – Despachos
005 – Documentos das actas das reuniões
006 – Editais e anúncios
007 – Fotografias

ARQUIVO HISTÓRICO

008 – Minutas das actas
009 – Notas internas
010 – Plano de atividades e orçamento
011 – Posturas e regulamentos
012 – Posturas paroquiais
013 – Propostas de vereação
014 – Recortes de imprensa
015 – Relatório de atividades e contas de gerência

B. Presidente de Câmara
001 – Auto de contas do cumprimento de legados pios
002 – Registo de testamentos públicos

C. Assembleia Municipal
001 – Actas das reuniões das comissões permanentes e das comissões
eventuais
002 – Actas das sessões
003 – Copiador geral de correspondência
004 – Correspondência expedida
005 – Correspondência recebida
006 – Documentos das actas das reuniões das comissões permanentes e das
comissões eventuais
007 – Documentos das actas das sessões
008 – Editais
009 - Requerimentos ao presidente da assembleia
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D. Conselho Municipal
001 – Actas do conselho municipal de Bragança
002 – Correspondência recebida e expedida
003 – Pasta anexa ao livro de actas, artigo 5.º, do Decreto – Lei nº 45362

C. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

A. Secretaria / Expediente Geral
001 – Atestados e certidões
002 – Automóveis
003 – Baldios
004 – Circulares
005 – Copiador de correspondência expedida
006 – Correspondência expedida
007 – Registo de correspondência recebida
008 – Correspondência recebida
009 – Correspondência recebida e expedida
010 – Divisão do território
011 – Emigração
012 – Fiscalização municipal de posturas e regulamentos
013 – Informações e pareceres
014 – Juntas de freguesia
015 – Lista de inscrição de emigrantes para São Paulo
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016 – Ordens de serviço
017 – Registo de identidade, idoneidade e justificação administrativa
018 – Registo de protocolo
019 – Registo de entrada de requerimentos
020 – Registo de termos de mudança de domicílio e nacionalidade
021 – Registo maior da câmara
022 – Requerimentos

B. Recursos Humanos

001 - Abonos de família
002 - Alvarás
003 - Contratos de pessoal
004 - Despachos de nomeação
005 - Folhas de vencimento do pessoal contratado ou assalariado
006 - Folhas de vencimentos dos funcionários camarários, administração do
concelho e professores
007 - Índice de registo de alvarás de nomeação
008 - Mapas de vencimento do pessoal do quadro
009 - Ordens de serviço
010 - Processos disciplinares
011 - Processos individuais
012 – Processos de sindicância
013 - Registo de alvarás de nomeação
014 - Registo de alvarás e diplomas dos empregados municipais
015 - Registo de autos de posse
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016 - Registo de concursos
017 - Registo de diplomas de funções públicas
018 - Registo de nomeações e prestação de juramentos dos guardas rurais
019 - Registo de termos de ajuramentação do pessoal ferroviário
020 - Registo de termos de posse das juntas de freguesia e regedores do
concelho
021 - Registos de acidentes de trabalho
022 - Termos de aceitação e nomeação
023 - Termos de posse

C. Taxas e Licenças
001 - Anúncios e reclames
001 - Averbamentos / Desistências
002 - Processos de licenciamento
003 - Verbetes de registo de anúncios e reclames
002 - Caça
001 - Actas da eleição dos representantes dos caçadores à comissão
venatória concelhia
002 – Registo de licença de cartas de caçador
003 - Registo de pedidos de carta de caçador
004 - Renovação da carta de caçador
005 - Zona de caça associativa / conselho cinegético
003 - Canídeos
001 – Registo de canídeos
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002 - Verbetes de registo de canídeos
004 - Correspondência recebida e expedida
005 - Despachos/ informações e ordens de serviço
006 - Feiras e mercados
001 - Cartão de feirante
002 - Licenciamento de venda ambulante
003 - Licenciamento de venda ambulante de comidas e bebidas
004 - Lojas e bancas do mercado municipal
005 - Lotes de terrado
006 - Registo de cartões de vendedores ambulantes
007 - Licenças policiais
001 - Horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais
002 - Licenciamento acidental de recinto itinerante
003 - Licenciamento de estabelecimentos hoteleiros ou similares
004 - Registo de licenciamento dos estabelecimentos abrangidos pela
portaria n.º 6065
005 – Registo de pedidos de licenças de recintos de espectáculos e
divertimentos
008 - Licenciamento sanitário
001 - Processos de licenciamento sanitário
002 - Processos de licenciamento sanitário - averbamentos
003 - Registo de alvarás de estabelecimentos insalubres
009 - Ocupação da via pública
001 - Processos de licenciamento de bombas de gasolina
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002 - Processos de licenciamento de quiosques
003 - Processos de licenciamento de toldos e esplanadas
010 - Posturas e regulamentos
011 - Registo de licenças concebidas pela câmara municipal
012 - Registo de matrícula de automóveis
013 - Requerimentos para inscrição de ciclistas
014 - Veículos de tracção animal
001 - Boletins de matrícula de veículos de tracção animal
002 - Chapas de matrícula isentas de número de circulação
003 - Livretes de veículos de tracção animal
004 – Chapas de matrícula de veículos de tracção animal
005 - Registo de veículos de tracção animal
006 – Requerimentos
015 - Velocípedes
001 - Boletins de registo de velocípedes
002 - Declarações de venda de velocípedes / averbamentos
003 – Licenças de condução
004 - Pedido de 2.ª via de livrete e chapa de matrícula
005 - Registo de matrícula de velocípedes com / sem motor
006 - Registo de veículos isentos de taxa
007 – Registo de licenças de velocípedes com / sem motor
008 - Transgressão / apreensão de licenças de condução
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009 - Troca de licenças de condução e de livretes de matrícula de
veículos com / sem motor

D. Contencioso Fiscal
001 – Actas da comissão do julgamento em falhas das execuções fiscais
administrativas
002 – Correspondência expedida
003 – Correspondência recebida
004 – Correspondência recebida e expedida
005 – Processos judiciais
006 – Registo de autos de transgressão de polícia e costumes
007 – Registo de cartas precatórias
008 – Registo de custos de processos de execuções fiscais
009 – Registo de processos de contra-ordenação
010 – Registo de processos de execução por dívidas municipais
011 – Registo de processos executivos
012 - Registo de reclamações contenciosas

E. Notariado Privado
001 – Contratos
002 – Contratos de empréstimos fornecidos
003 – Documentos de instrumentos avulsos
004 – Documentos dos livros de notas
005 – Escrituras ou livros de notas
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D. PATRIMÓNIO
001 – Aquisição e venda de terrenos
002 – Arrendamentos
003 – Cedência de terrenos
004 – Certidões de loteamento
005 – Registo de bens propriedade do município
006 – Registo de escrituras
007 – Registo de alvarás
008 – Registo de autos de arrematação
009 – Registo de tombos e inventários
010 – Termos de arrendamento
011 - Venda de terrenos

E. SERVIÇOS FINANCEIROS

A. Contabilidade
001 – Borrões de contas
002 – Censos
003 – Conta-Corrente com os cobradores de impostos
004 – Contas Correntes com comerciais e industriais deste concelho
005 – Contratos
006 – Deliberações
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007 – Dívidas activas e passivas
008 – Documentos de despesa (autorização de pagamento)
009 – Documentos de despesa (ordens de pagamento)
010 – Documentos do tribunal de contas
011 – Instrução acerca da escrituração e contabilidade municipal
012 – Livro auxiliar da conta-corrente coma a Caixa Geral de Depósitos
013 – Registo da conta-corrente de um empréstimo ao Banco de Bragança
014 – Registo das contas das gerências municipais
015 – Registo de receita eventual arrecadada pelo tesoureiro
016 – Livro impresso e manuscrito acerca da escrituração e contabilidade do
município
017 – Mandados
018 – Mandados de pagamento
019 – Operação de tesouraria, conta-corrente, receita e despesa
020 – Planos de actividades orçamentais
021 – Registo da conta corrente com as despesas orçamentais “lv10”
022 – Registo da conta de depósito com a Caixa Económica Portuguesa
023 – Registo da conta, receita e despesas deste município
024 – Registo da conta-corrente com o cofre da junta geral
025 – Registo da conta-corrente com os fiscais e polícia zelador
026 – Registo da conta-corrente da viação municipal
027 – Registo da receita eventual e da receita realizada do cofre da dotação
das estradas municipais
028 – Registo das contas de receita e despesa deste município sujeitos no
julgamento do tribunal de contas
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029 – Registo das entregas feitas pelos fiscais dos impostos indirectos deste
município à câmara
030 – Registo das folhas de vencimento dos empregados a cargo do cofre
municipal
031 – Registo das importâncias sujeitas a importo de turismo
032 – Registo das relações de carga e cobrança em débito ao tesoureiro
033 – Registo de contas
034 – Registo de contrato de avenças
035 – Registo de dívidas activas da câmara municipal do concelho de
Bragança
036 – Registo de empréstimos
037 – Registo de empréstimos e cancelamentos de acções
038 – Registo de orçamentos
039 – Registo de ordens de pagamento
040 – Registo diário das despesas efectuadas
041 – Registo diário de documentos de despesa pagos (modelo 10-T)
042 – Registo de comerciantes e industriais que pagam impostos indirectos
municipais
043 – Registo dos documentos de cobrança entregues ao tesoureiro
044 – Registos de débitos e créditos dos munícipes quanto aos impostos
indirectos

B. Tesouraria
001 – Registo da conta corrente com a Caixa Económica Portuguesa e a
Câmara Municipal deste concelho
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002 – Registo de contas da responsabilidade do tesoureiro em conta de
dinheiro, documentos de cobrança, receita eventual e documentos de
despesa
003 – Registo de débito e crédito do tesoureiro
004 – Registo de receita e despesa da responsabilidade do tesoureiro
005 - Registo das tabelas de cobrança

C. Aquisições e Aprovisionamento

001 – Registo de entrada de géneros, mercearia, óleo, tintas e sabão
002 – Registo de entrada de mercadorias no armazém
003 - Registo de processos de aquisição de bens e serviços

F. IMPOSTOS

A. Impostos Gerais
001 – Cadernetas de licenças da taxa anual do comércio e indústria (grupo)
002 – Imposto do comércio e indústria
003 – Registo de impostos gerais

B. Contribuições Municipais
001 – Derrama
002 – Registo de géneros e artigos sujeitos a impostos indirectos
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003 – Registo de contribuição municipal indirecta do vinho
004 – Registo de contribuições municipais

G. ELEIÇÕES
001 – Actas da comissão de recenseamento eleitoral
002 – Actas das sessões do recenseamento do concelho
003 – Eleições da junta de freguesia
004 – Eleições do governo
005 – Eleições do poder local
006 – Recenseamento dos chefes de família
007 – Registo de correspondência expedida pela comissão de recenseamento
eleitoral
008 – Registo de termos de informação dos párocos e regedores nas
operações de recenseamento eleitoral
009 – Registo do recenseamento eleitoral

H. SERVIÇOS MILITARES
001 – Actas da comissão de recenseamento militar
002 – Cadernetas e cédulas militares
003 – Circulares
004 – Convocações de incorporações
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005 – Correspondência expedida
006 – Correspondência recebida
007 – Correspondência recebida e expedida
008 – Editais de incorporação de recrutamento
009 – Editais de inspecção
010 – Guias de apresentação
011 – Guias de marcha
012 – Registo de correspondência expedida pela comissão de recenseamento
militar
013 – Registo de recenseamento militar
014 – Subvenções e pensões
015 – Títulos de isenção

I. SEGURANÇA PÚBLICA
001 – Correspondência expedida
002 – Correspondência recebida
003 - Registo de autos de transgressão policial
004 – Registo de documentos relativos à polícia
005 – Registo de telegramas expedidos

J. JUSTIÇA

001 – Actas da comissão do recenseamento dos jurados do concelho de
Bragança
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002 – Actas da extracção dos jurados especiais nos crimes de moeda falsa
003 – Matrícula dos jurados deste concelho pertencentes aos julgados de
Bragança, Chacim e Vinhais
004 – Recenseamento dos jurados da comarca de Bragança
005 – Notificações/justificações e listas dos cidadãos para inscrição no
recenseamento dos jurados

K. CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

A. Estatística
001 – Correspondência expedida com o Instituto Nacional de Estatística
002 – Listas de preços de géneros do Instituto Nacional de Estatística
003 – Mapas de recenseamento da população

D. Indústria
001 – Registo de explosivos
002 – Registo dos manifestos de jazigos ou depósito minerais

E. Comércio
001 – Imposto de comércio
002 – Índice de comerciantes
003 – Registo de comerciantes e industriais deste concelho
004 – Registo da estiva camarária
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005 – Registo dos preços dos géneros que concorrem aos mercados públicos
desta cidade

G. Aferições
001 – Correspondência
002 – Registo de aferições de pesos e medidas
003 – Registo de medidas de capacidade
004 – Recibos de verificações periódicas

L. URBANISMO

A. Planos Directores e de Urbanização
B. Estudos e Projectos
C. Loteamentos
D. Expropriações
E. Obras Particulares
001 – Autos de vistoria ou embargo de obras
002 – Processos de licenciamento de obras particulares
003 – Processos de licenciamento de ocupação da via pública
004 – Processos de obras
005 – Processos de fiscalização
F. Toponímia e Numeração
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M. OBRAS

A. Edificações Municipais
001 – Estudo e projectos
002 – Autos de arrematação do rendimento do concelho e das obras públicas

B. Rede Viária
001 – Estudos e projectos
002 – Mapas de pessoal e animais, para as obras realizadas nas estradas
municipais do concelho
003 – Cartas Militares
004 – Registos de empreitadas

C. Águas e Saneamentos
001 – Estudos e projectos

N. SERVIÇOS URBANOS
A. Espaços Verdes
B. Mercados e Feiras
C. Matadouro
001 – Estudo das reses abatidas no matadouro
D. Limpeza e Higiene
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001 – Actas da comissão municipal de higiene
002 – Actas da junta de higiene concelhia

E. Electricidade / Água e Saneamento
001 – Contratos de fornecimento de energia eléctrica
002 – Contratos de fornecimento em alta – Chenop
003 – Correspondência
004 – Fornecimento de energia pela Chenop
005 – Ligações industriais de energia
006 – Ligações para habitação de energia
007 – Captação de água
008 – Contratos de água / Desistências de consumidores
009 – Ligações de saneamento
010 – Obras de empreitada
011 – Obras nas redes de saneamento
012 – Registo de expropriações e canalização de água à cidade
013 – Registo de fornecimento de água ao concelho
014 – Reparação de sistema de elevação e captação de águas

F. Cemitério
001 – Averbamento em alvarás
002 – Boletins de óbito e guias de enterramento
003 – Concessão de terrenos
004 – Inquérito aos cemitérios do concelho de Bragança
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005 – Registo de enterros
006 – Registo de inumações
007 – Requerimentos para a concessão de terreno no cemitério municipal de
Bragança
008 – Requerimentos para a construção de jazigos

O. HABITAÇÃO

A. Habitação Social
001 – Construção de fogos de custo e qualidade controlados
002 – Contratos com cooperativas de habitação económica
003 – Fichas de inscrição para casas
004 – Processos de concessão e ocupação de casas de renda social
005 – Processos para avaliação de prédios de renda social
006 – Registo de requerimentos

P. SAÚDE E ASSISTÊNCIA

A. Expostos
001 – Matrículas de expostos
002 – Registo de mães pobres subsidiadas pela C.M.BGC
003 – Registo de folhas de vencimento das mães pobres subsidiadas pela
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Junta Geral do Distrito
004 – Registo de matrícula dos filhos das amas subsidiadas pela Junta Geral
do Distrito
005 – Registo do vencimento dos expostos
006 – Registo dos filhos das amas subsidiadas

B. Hospitalização de Doentes
001 – Conta-correntes das dívidas dos hospitais
002 – Processos de doentes pobres e indigentes (processos de hospitalização)
003 – Registo das despesas efectuadas com os hospitais
004 – Registo de guias de internamento de doentes pobres
005 – Saúde e psiquiatria

C. Assistência Social
001 – Assistência a doentes
002 – Certidões de registo de cartas farmacêuticas
003 – Correspondência e processos de hospitalização
004 – Correspondência recebida da Direcção Geral de Assistência
005 – Correspondência recebida do Ministério da Saúde e Assistência
006 – Despesas com doentes
007 – Registo de atestados de sanidade e robustez de emigrantes
008 – Registo de contribuição directa para as despesas camarárias e expostos
009 – Registo de correspondência recebida de hospitais, misericórdias e
institutos de beneficência
010 – Registo de crianças socorridas com subsídio até idade de 10 anos
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011 – Requerimentos
012 – Requerimentos para a Sub-Inspecção de saúde do concelho

Q. EDUCAÇÃO

D. Ensino Pré-Primário e Básico
001 – Actas das sessões da junta escolar do concelho de Bragança
002 – Copiador dos ofícios da junta escolar
003 – Correspondência da junta escolar do distrito de Bragança
004 – Mapas estatísticos (junta escolar)
005 – Registo do cadastro dos professores primários

R. CULTURA

A. Animação Cultural
001 – Actividades culturais
002 – Correspondência expedida
003 – Correspondência recebida

F. Património Cultural
001 – Actas da comissão de arte e cultura
002 – Actas das reuniões da comissão municipal de arte e arqueologia
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T. TURISMO

A. Equipamentos Turístico
001 – Actas da comissão de iniciativa e turismo
002 – Casas regionais
003 – Correspondência recebida
004 – Correspondência recebida e expedida
005 – Estabelecimentos hoteleiros e similares

C. Festas e Actividades Turísticas
001 – Contas das festas da cidade
002 – Convites e outros documentos relativos às festas da cidade
003 – Correspondência recebida
004 – Correspondência recebida e expedida
005 – Feira de artesanato
006 – Festas da cidade
007 – Fundo de turismo
008 – Guia de transferência de documentos de despesa
009 – Imposto de turismo
010 – Registo de conta corrente das despesas orçamentais com o turismo
011 – Registo da receita e despesa das festas da cidade
012 – Registo de importâncias sujeitas a imposto de turismo

