
 
 

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

  

EEDDIITTAALL  NN..ºº  0033//22001166          

  

JJOOÃÃOO  AADDRRIIAANNOO  RROODDRRIIGGUUEESS,,  PPRRIIMMEEIIRROO  SSEECCRREETTÁÁRRIIOO  DDAA  MMEESSAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  

BBRRAAGGAANNÇÇAA::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Torna público que, em cumprimento do disposto no número três do artigo 49.º da Lei número 

75/2013, de12 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, terá lugar no dia 29 de abril (sexta-feira), a Segunda Sessão Ordinária do Ano de 2016, 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- ATAS: Leitura, discussão e votação da ata da quinta sessão ordinária, realizada no dia 30 
de novembro de 2015 e da ata realizada no dia 29 de fevereiro de 2016………………………… 

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 – Eleição do 2.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal………………………………….. 
4.3 – DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO e TOMADA DE CONHECIMENTO sobre as seguintes 
propostas da Câmara Municipal de Bragança:………………………………………………………… 
4.3.1 – Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2015 e proposta de aplicação 
de resultados – Deliberação;……………………………………………………………………………. 

4.3.2 – Certificação legal e relatório e parecer do Revisor Oficial de Contas sobre as contas do 
ano 2015 – Conhecimento;…………………………………………………………………………… 

4.3.3 – Auditoria externa às contas do Município de Bragança – Relatório do Auditor Externo 
sobre a situação económica e financeira relativa ao 2.º semestre de 2015 – Conhecimento;….. 

4.3.4 – Entidades participadas pelo Município – Relatórios e contas do exercício de 2015 – 
Conhecimento;…………………………………………………………………………………………… 

4.3.5 – Proposta da sexta modificação – segunda revisão ao orçamento municipal da receita; 
segunda revisão ao orçamento municipal da despesa; segunda revisão ao plano plurianual de 
investimentos e segunda revisão ao plano de atividades municipal para o ano de 2016 – 
Deliberação;………………………………………………………………………………………………. 

4.3.6 – Projeto do Código Regulamentar do Município de Bragança – Deliberação;…………….. 

4.3.7 – Apoio às freguesias – Deliberação;……………………………………………………………. 

4.3.8 – Proposta de Isenção do pagamento de taxas pela utilização do Auditório “Paulo 
Quintela”: Delegação de Bragança da Liga Portuguesa contra o cancro; Comissão Diocesana 
de Justiça e Paz da Diocese de Bragança/Miranda; Coral Brigantino Nossa Senhora das 
Graças; Academia Ibérica da Máscara e Sindicato dos Professores do Norte – 
Conhecimento;…………………………………………………………………………………………… 



4.3.9 – Pedidos de isenção parcial do pagamento das taxas pela utilização da Piscina 
Municipal – No âmbito do Regulamento do Cartão de Munícipe – Conhecimento;……………... 

4.3.10 – Entrada gratuita no Museu Ibérico da Máscara e do Traje e do Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais – No âmbito das comemorações dos 552 anos de Bragança 
Cidade – Dia 20 de fevereiro – Conhecimento;………………………………………………………. 

4.3.11 – Proposta de isenção de pagamento de taxas pela utilização do Pavilhão 
Municipal – Associação de Estudantes Africanos – Conhecimento;……………………………… 

4.3.12 – Proposta de isenção de pagamento de taxas pela utilização da Piscina Municipal 
– Escola Secundária Miguel Torga – Conhecimento;………………………………………………... 

4.3.13 – Pedido de isenção do pagamento de taxas – Câmara Municipal de Torre de 
Moncorvo – Conhecimento;…………………………………………………………………………….. 

4.3.14 – Proposta de isenção do pagamento da taxa pela utilização da Sala de 
Espetáculos do Teatro Municipal de Bragança: Tunas Mistas de Bragança e Real Tuna 
Universitária (Boémios e Trovadores) – Conhecimento.…………………………………………….. 

 --------- 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 16h00, nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal, sitos 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,  publicado  na  imprensa local,  podendo  também  ser  

consultado  no  Portal 

 www.cm-braganca.pt.   ...........................................................................................................................   

 

 --------- Assembleia Municipal de Bragança, 22 de abril de 2016 ............................................................  

 

João Adriano Rodrigues 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


