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----------------------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  30 de setembro (terça-feira), a quinta Sessão Ordinária (Quadriénio 2013/2017) 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 das seguintes atas: ...............................................................  

- ata da Terceira Sessão Ordinária (Quadriénio 2013/2017), realizada em 29 de  abril de 2014;....  

- ata da Quarta Sessão Ordinária (Quadriénio 2013/2017), realizada em 19 de junho de 2014; ....  

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 - Apoio às Freguesias – Junta de Freguesia de Babe; União de Freguesias de Parada e Faílde; Junta 

de Freguesia de Alfaião; Junta de Freguesia de Rebordãos; União de Freguesias de Castrelos e 

Carrazedo; Junta de Freguesia de Sendas; Junta de Freguesia de Gimonde;.................................................  

4.2.2 – Transferência de verbas para as Freguesias; ......................................................................................  

4.3 - DISCUSSÃO sobre a seguinte proposta do Membro António Malhão, ao abrigo do art.º 65.º , 

alínea r), do Regimento: – A importância da Agricultura para o Concelho de Bragança – Políticas, 

desafios e oportunidades de futuro......................................................................................................   

 4.4 -DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de Bragança: 

4.4.1 – Proposta de delimitação da Área de reabilitação Urbana (ARU); .......................................................  



4.4.2 – Majoração e minoração da taxa de imposto municipal de imóveis aplicável a prédios urbanos 

degradados......................................................................................................................................................  

4.4.3 - Proposta da 1.ª alteração do regulamento de funcionamento do Mercado Municipal de 

Bragança; ...........................................................................................................................................  

4.4.4 - Fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas de 

utilização/ocupação do Mercado Municipal de Bragança; ...............................................................  

4.4.5 -  Auxiliar de Ação Educativa para o Jardim de Infância de Salsas; ............................ 

4.4.6 - Regulamento Municipal da atividade de comércio a retalho não sedentária exercida em 

feiras ou de modo ambulante no município de Bragança; ................................................. 

4.4.7– Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Bragança;......................................................  

4.4.8 – Proposta da décima segunda 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 para o ano de 2014; .............................................  

4.4.9 – Proposta de atribuição de apoios para melhorias habitacionais na zona rural (2014); .....................  

4.4.10 – Concurso público – Aquisição de serviços de manutenção de espaços verdes na cidade de 

Bragança;.........................................................................................................................................................  

4.4.11- Convénio do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial entre a Diputación Provincial de 

León e o Município de Bragança; ....................................................................................................  

  4.5 - TOMADA DE CONHECIMENTO E DISCUSSÃO da proposta da Câmara Municipal de 

Bragança – Auditoria externa às contas do Município – Análise económico-finaceira reportada a 

30 de junho de 2014;.........................................................................................................................                                                   

-----------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 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, 24 de  setembro de 2014.............................................................  
 

João  Adriano Rodrigues 

 
 


