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EEDDIITTAALL  NN..ºº  0011//22001177          

 
LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE BRAGANÇA: 
 
          Torna público que, em cumprimento do disposto no número três do artigo 49.ª 

da Lei número 75/2013, de 12 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 24 de 

fevereiro (sexta -feira), a primeira sessão ordinária do ano de 2017, da Assembleia 

Municipal de Bragança, com início às 09h00, na Sala de Atos do Teatro Municipal 

de Bragança, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1- ATA: Leitura, discussão e votação da ata da quinta sessão ordinária/2016, realizada  

no dia 19 de dezembro.  

2– PÚB LICO – 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 – Autorização prévia genérica à assunção de compromissos plurianuais; 

4.2.2 – Contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão no 
Município de Bragança-Revisão do atual Anexo I; 

4.2.3 – Celebração de contrato entre o Município de Bragança e o Centro de Ciência 
Viva de Bragança; 

4.2.4 – Contrato-Programa entre o Município de Bragança e a Associação para o 
Desenvolvimento do Brigantia Ecopark; 

4.2.5 – Apoios às Juntas de Freguesia; 

4.2.6 – Protocolo de contratação e funcionamento da equipa de intervenção permanente 
para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Izeda Izeda; 

4.2.7 – Processo de delimitação administrativa da Freguesia de Macedo do Mato. 

4.3 - Discussão e tomada de conhecimento sobre as seguintes propostas da Câmara 
Municipal de Bragança: 

4.3.1 – Declarações de compromisso plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso 
em 31 de dezembro de 2016.  



4.3.2 - Proposta de isenção de pagamento de taxas pela utilização de instalações 
municipais: 

4.3.2.1 - Sala de Espetáculos do Teatro Municipal de Bragança – Festival solidário “ 
cantar os reis” – XVIII Edição – Lions Clube de Bragança; 

4.3.2.2 - Piscina Municipal: Benefícios no âmbito do regulamento do cartão de Munícipe 
(isenção parcial) - RC 9/01; no âmbito da ação social (vários munícipes) - RC de 9/01; no 
âmbito da Ação social (1munícipe)-RC de 23/01; no âmbito da ação social (2 munícipes)-
RC de 13/02; no âmbito da ação social (mais 2 munícipes)-RC de 13/02; no âmbito do 
cartão de Munícipe (isenção parcial)-RC de 13/02; Junta de Freguesia de Salsas 
(Isenção/redução). 

4.3.3. - Propostas de isenção do pagamento de taxas urbanísticas – reconstrução de 
uma habitação unifamiliar – Celina Maria dos Anjos; 

4.3.4 – Entrada gratuita no Museu Ibérico da Máscara e do Traje e no Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais – No âmbito das comemorações do Dia da Cidade; 

4.3.5 – Proposta de isenção de pagamento de tarifa pela mudança da titularidade do 
contrato de fornecimento de água (RC de 13/02); 

4.4 – Ponto da situação dos trabalhos da Comissão da Casa do Abade de Baçal.  

 

          Mais torna público que a mesma Agenda de Trabalhos com a respetiva 

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, nos Serviços 

de Apoio à Assembleia Municipal, sitos, provisoriamente, no edifício - Órgãos da 

Autarquia – CMB. 

          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, 17 de fevereiro de 2017. 

 
Luís Manuel Madureira Afonso (Dr.) 


