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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
EEDDIITTAALL  NN..ºº  0044//22001133          

  

----------------------LLUUÍÍSS  MMAANNUUEELL  MMAADDUURREEIIRRAA  AAFFOONNSSOO,,  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  MMEESSAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  

BBRRAAGGAANNÇÇAA::  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................   

  
-----------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 26 de abril (sexta-feira), a Segunda Sessão Ordinária do 
ano de 2013, 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- ACTA: Leitura, discussão e votação da ata da primeira sessão ordinária, do ano de 2013, 
realizada em 22 de fevereiro. .........................................................................................................  

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 - Aquisição de prédio rústico sito na zona Industrial das Cantarias - Inscrito na matriz 
predial respetiva da freguesia de Gostei sob o artigo 1018 - Para declaração de nulidade da 

deliberação de declaração de utilidade pública e concessão de posse administrativa do referido 

prédio, tomada em sessão de 27 de abril de 2012;.........................................................................  
4.2.2 - Aquisição de serviços para elaboração do material divulgativo e promocional, 
preparação de conteúdos para a página web e tradução de documentos do projeto 
“clt2012/vol121/pre-cristian traditions - masquerades” – Assunção de Compromissos 
Plurianuais – Autorização Prévia pela Assembleia Municipal;........................................................  
4.2.3 - Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2012 e proposta de aplicação 
de resultados...................................................................................................................................  
4.3 - DISCUSSÃO E TOMADA DE CONHECIMENTO sobre a seguinte proposta da Câmara 
Municipal de Bragança:...................................................................................................................  
4.3.1 - Auditoria Externa às contas do Município de Bragança - Relatório de Análise Económico-
Financeira reportado a 31 de dezembro de 2012 e certificação legal de contas. .........................  
4.4 - DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 
Bragança:.........................................................................................................................................  
4.4.1 - Consolidação de Contas e Certificação Legal de Contas consolidadas relativas ao ano de 
exercício de 2012; ...........................................................................................................................  
4.4.2 - Proposta da Quinta Modificação – Primeira Revisão ao Orçamento Municipal da 
Receita, Primeira Revisão ao Orçamento Municipal da Despesa e Primeira Revisão ao Plano de 
Atividades para o ano 2013.............................................................................................................  
 
-----------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 à 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, 15 de  abril de 2013...........................................................  
 
 

Luís Manuel Madureira Afonso (Dr.) 

 

 
 

 
 


