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EDITAL Nº. 7/2007 
 

 

-------- LUÍS MANUEL MACHADO RODRIGUES, PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE BRAGANÇA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- Torna público que, em cumprimento do disposto no número três do artigo 84º. da Lei número 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, terá lugar no dia 29 de Junho , (Sexta-Feira), a terceira sessão ordinária (ano 

2007) da Assembleia Municipal de Bragança, com início às 09h30, no  Auditório “Paulo Quintela”  de 

Bragança, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------  
 

--------1 – Actas -  Leitura, Discussão e Votação da  Acta da 2.ª Sessão Ordinária de 26 de Abril de 
2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------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 – Agendamentos nos termos da alínea r) do Artigo 65.º do Regimento --------------------- 
 ----------4.2.1 – A solicitação de membros do Grupo Municipal do Partido Social Democrata - Consequências para o 
Concelho de Bragança e para o País, das políticas e opções do Governo na reestruturação dos Serviços da 
Administração Pública; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------4.2.2 - A solicitação de membro do Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária - Parque Natural 
de Montesinho – Reestruturação Orgânica e Plano de Ordenamento   ------------------------------------------------------------------  

    a) Precedido de informação pela Câmara Municipal, a seu pedido, sobre o Plano de Ordenamento -----------  

 --------4 .3 – Discussão e Deliberação Sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------4.3.1 – Fornecimento, montagem, calibração e certificação em voo de uma estação VOR/DME e do respectivo 
Sistema de Telesinalização e Telecontrolo para o Aeródromo Municipal de Bragança – Repartição de encargos 
decorrentes do contrato celebrado com a Sociedade Comercial Crocker, Delaforce & C.ª Lda;------------------------------------ 
 ----------4.3.2 – Agregação e reescalonamento de empréstimos;------------------------------------------------------------------------ ----  
 ----------4.3.3 – PENOG – Parque Eólico da Nogueira, S.A. – Aquisição de 1% do Capital Social da PENOG, S.A à EDF 
EN PORTUGAL, Lda através da celebração de um contrato de compra e venda de acções;--------------------------------------- 
 ----------4.3.4 – Museu Ibérico da Máscara e do Traje. Fixação de Taxas;---------------------------------------------------------------- 
 ----------4.3.5 – Regulamento das zonas de estacionamento condicionado na Cidade de Bragança;------------------------------ 
 ----------4.3.6 – Alteração ao Quadro de Pessoal do Município de Bragança;------------------------------------------------------------ 
 ----------4.3.7 – Nomeação de Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, conforme disposto no n.º 2 do artigo 48.º da 
Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a lei n.º 42/98, de 6 de Agosto.-------- 

 

-------- 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 12h30 e das 

14h00 às 17h30 na Secção de Apoio da Assembleia Municipal, sita 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assembleia Municipal de Bragança, 18 de Junho de 2007. -----------------------------------------------------------  

 

-------- Luís Manuel Machado Rodrigues, Eng.º------------------------------------------------------------------------------------  

 
 


