
  

 
 

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

  

EEDDIITTAALL  NNºº..    77  //22000088  

  

....................LLUUÍÍSS  MMAANNUUEELL  MMAACCHHAADDOO  RROODDRRIIGGUUEESS,,  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 30 de Junho, (Segunda-feira), a terceira 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Bragança, com início às 09h30, no Auditório « Paulo 

Quintela » de Bragança, sito na Rua Abílio Beça nº. 75/77, com a seguinte ordem de trabalhos: .......  

 

..........1 -ACTAS - Leitura,  discussão e votação  da  acta da segunda sessão ordinária realizada em 

28 de Abril de 2008 .................................................................................................................................... 

..........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 - Alteração ao Regulamento dos Parques de Estacionamento Subterrâneos do 

Município de Bragança.............................................................................................................................. 

..........4.2.2 – Aquisição de um prédio rústico, sito na “Quinta de Vale de Prados”, Freguesia de 

Santa Maria, destinado à construção de um Centro de Inovação.......................................................... 

..........4.2.3 – Nomeação de Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o ano de 2008, com 

possibilidade de renovação por mais dois anos. ...................................................................................  

..........4.2.4 – Regulamento para alienação de fogos propriedade do Município de Bragança ........... 

..........4.3 – Eleição de um Representante da Assembleia Municipal na Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Bragança (para substituição de membro demissionário)................................... 

 



..........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 Administrativo 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,  13 de Junho de 2008...........................................................  
 

Luís Manuel Machado Rodrigues 


