
 

 

                                                                                                                                       
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRAGA 

 

(SÃO JOSÉ DE SÃO LÁZARO e SÃO JOÃO DO SOUTO) 
 
 

EDITAL 

 

 
 ANTONIO RIBEIRO DE AZEVEDO, Presidente da Assembleia de Freguesia para o quadriénio de 2021 a 
2025, torna público, nos termos do n.º 1, do art.º 56.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro que, em sua sessão 
ordinária de 19 de dezembro de 2022, usando da competência que lhe é conferida pela alínea a), do n.º 2, do art.º 
9.º, da citada Lei, a Assembleia de Freguesia da União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São 

João do Souto) deliberou: 

        - Por unanimidade: 

1) Aprovar um voto de pesar, pelo falecimento, no passado dia 17 (dezassete) de outubro, de João José da 
Costa Pires ex-presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de São José de São Lázaro e São 
João do Souto, cumprir um minuto de silêncio em sua memória, e atribuir o nome João Pires ao salão 
multiusos do Edifício Sede da Freguesia, como forma de prestigiar e homenagear tão eminente 
personalidade; 

2) Aprovar dois votos de louvor, um à equipa feminina de atletismo do Sporting Clube de Braga pela 
conquista do título nacional de corta mato longo, e outro à atleta do Sporting Clube de Braga, Mariana 
Machado, pela renovação do título de campeã nacional de corta mato longo; 

3) Aprovar um voto de congratulação e agradecimento, ao bracarense e atleta Justino Pinto Ferreira 
Azevedo, manifestando o reconhecimento e felicitando-o pela conquista da Taça de Portugal 2022, o 
terceiro lugar no campeonato nacional de Bocia e também o terceiro lugar da Distrital; 

4) Saudar o Dia Internacional dos Direitos da Criança assinalado no passado dia 20 (vinte) de novembro, e as 
associações e entidades que desenvolvem atividade na defesa e proteção dos direitos da criança, 
manifestando solidariedade para com as organizações que diariamente promovem a segurança e proteção 
das crianças; 

5) Saudar as associações, as iniciativas previstas e os apoios angariados e concedidos, conducentes à 
progressiva erradicação da pobreza em Portugal, cujo Dia Internacional se assinalou no passado dia 17 
(dezassete) de outubro, e as lutas em defesa do direito constitucional à proteção da qualidade de vida, por 
salários e pensões dignos, e melhoria das condições sociais e económicas das famílias, em geral; 

6) Aprovar uma recomendação à Junta de Freguesia que acompanhe o planeamento e a execução da 
próxima fase do projeto “Eu já passo aqui”, que incidirá na Avenida da Liberdade, onde circulam 
diariamente milhares de veículos, acautelando grande condicionamento no trânsito em vias secundárias, e 
garanta que os fregueses recebam informação útil e atempada sobre as alterações à circulação, período de 
execução, e outras, de forma a que não se repita, ainda em maior escala, o que aconteceu na fase anterior 
do projeto. 

- Por maioria:  

7) Aprovar o mapa de pessoal para o ano de 2023 (dois mil e vinte e três), por 8 (votos) votos e 5 (cinco) 
abstenções (PS); 

8) Aprovar as Opções do Plano e do Orçamento para 2023 (dois mil e vinte e três), que inclui ainda o PPI 
(plano plurianual de investimento), por 6 (seis) votos, com 7 (sete) abstenções do PS, CDU e BE;  

9) Autorizar a celebração de contrato de delegação de competências, do Município de Braga na Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto), para 
conservação de escolas e espaços envolventes - reparações imediatas, por 11 (onze) votos favoráveis de 
JpB e PS, 1 (uma) abstenção do BE, e o voto contra da CDU, com declaração voto. 

 
Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto), em 26 de dezembro de 2022 
 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, 
 

 
     

 
(António Ribeiro de Azevedo) 
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