
-----------ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DE 2005: .......................................  

-----------No dia vinte e dois de Novembro do ano de dois mil e cinco, nesta Cidade de Bragança, Edifício 

dos Paços do Município e Sala de Reuniões desta Câmara Municipal, compareceram os Senhores, 

Presidente, Eng.º António Jorge Nunes, e Vereadores, Arqt.º Armando Nuno Gomes Cristóvão, Dr.ª 

Maria de Fátima Gomes Fernandes, Dr.ª Isabel Maria Lopes, Prof. António José Cepeda e Dr.ª Maria 

Idalina Alves de Brito, a fim de se realizar a primeira reunião extraordinária do Executivo da Câmara 

Municipal.........................................................................................................................................  

-----------Estiveram presentes para secretariar, os Chefes das Divisões Administrativa e Financeira, 

António Eugénio Gonçalves Mota e Manuel António Chumbo. ..............................................................                                                

-----------Eram dezasseis horas e trinta minutos, quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. .......  

-----------AUSÊNCIAS ........................................................................................................................  

-----------O Sr. Presidente deu conhecimento que o Sr. Vice-Presidente não iria estar presente à 

reunião, por se ter deslocado a Itália, em representação desta Câmara Municipal, integrado na comitiva 

das cinco autarquias que adquiriram autocarros eléctricos “Gulliver”, numa visita à entidade fornecedora 

– Empresa Tecnobus, SPA...............................................................................................................  

-----------ORDEM DO DIA:................................................................................................................ 

-----------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO E ORÇAMENTO PARA O ANO ECONÓMICO DE 

2006 ---- 

-----------O Sr. Presidente procedeu à análise e explicação detalhadas de todas as rubricas 

orçamentais e projectos integrados no Plano Plurianual de Investimento, respondendo também a todas 

as questões formuladas pelos Srs. Vereadores................................................................................. 

-----------Estimulou o debate de forma a que este contribuísse para a produção do documento final que, 

num ano de contenção, proporcionasse a continuidade do desenvolvimento sustentável do concelho..... 

-----------Tratando-se de documentos de extrema importância na vida do Município, o Executivo da 

Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, dos membros presentes, continuar o debate para 

aprovação dos documentos finais e a distribuir por todos os Srs. Vereadores, na próxima reunião a 

realizar no dia 28 de Novembro. ....................................................................................................... 

-----------Lida a presente Acta, foi a mesma aprovada, por unanimidade, dos membros 

presentes, nos termos e para efeitos consignados nos nºs 2 e 4 do Art.º 92.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que vai ser assinada pelo 

Exmo. Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão Administrativa. ........................................  
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Acta da Reunião Extraordinária n.º 1 de 22 de Novembro de 2005 
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