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MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal
ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

De acordo com a alínea o), do número 1, do artigo 35º e número 2, do artigo 53º, do Anexo I
à Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais,
a seguir se indicam os assuntos da ordem do dia, para a reunião extraordinária do Executivo,
a realizar no dia 18 novembro de 2015, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município,
pelas 16 horas.
1. Ordem do Dia
1.1 Divisão Administrativa e Financeira
1.1.2 Secção Financeira
1.1.2.1 Sector de Contabilidade
1.1.2.1.1 Quarta Revisão ao Orçamento para 2015.

1.1.2.1.2 Atribuição de subsídio às Terras de Sicó.

1.1.2.1.3 Proposta de Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o
Ensino Superior (Bolsas de Estudo Fernando Namora).

1.1.2.1.4 Ratificação do despacho do Sr. Presidente, datado de 10 de novembro de 2015, que
determinou a constituição da Comissão de Análise relativa à Atribuição de Bolsas
de Estudos para o Ensino Superior (Bolsas de Estudo Fernando Namora).

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 13 de novembro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa
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MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
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----------- Aos dezoito dias do mês de novembro, do ano de dois mil e quinze, na sala de
reuniões do Município de Condeixa-a-Nova, realizou-se uma reunião extraordinária da
Câmara Municipal, estando presentes o Sr. Presidente, Nuno Miguel Martins Rondão Moita
da Costa, a Sra. Vice-Presidente, Liliana Marques Pimentel. e os Srs. Vereadores Fernando
Antunes Gaspar Pita, Bruna Filipa Pires dos Santos, Carlos Manuel de Oliveira Canais e
António Lázaro Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente informou o Executivo que o Sr. Vereador Joaquim Norberto
Cardoso Pires não se encontrava presente na reunião, por motivos profissionais. -------------------------- A respetiva falta foi relevada. ---------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente declarou aberta a reunião eram dezasseis horas. -----------------------

1. Ordem do Dia
1.1 Divisão Administrativa e Financeira
1.1.2 Secção Financeira
1.1.2.1 Sector de Contabilidade
1.1.2.1.1 Quarta Revisão ao Orçamento para 2015.
----------- Foi presente a Terceira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para
2015, que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como
documento anexo sob o número 1. --------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente referiu neste ponto que, a terceira revisão ao orçamento da receita
é utilizado no pagamento de juros para que estes não transitem para o ano de 2016. --------------------- Mais deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, enviar este assunto à
Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -----------------

1.1.2.1.2 Atribuição de subsídio às Terras de Sicó.
----------- Foi presente a documentação relativa ao assunto em epígrafe, que se junta por
fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o
número 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------- Atendendo ao teor da sobredita proposta, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 20.366,39 euros à Terras de Sicó para o apoio
à regularização dos valores em dívida referentes aos projetos: PRODER - Programa de
Desenvolvimento Rural; Flora de Sicó; Gestão de Resíduos e Despesas Não Elegíveis. ------------------ A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -----------------

1.1.2.1.3 Proposta de Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo
para o Ensino Superior (Bolsas de Estudo Fernando Namora).
----------- Foi presente a proposta relativa ao assunto em epígrafe, que se junta por fotocópia
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 3. ------------------- O Sr. Vereador Carlos Canais referiu que a referida proposta pretende ajudar os
alunos do Concelho a dar o seu melhor nos seus estudos superiores, onde existem encargos
acrescidos como as propinas, obviando as dificuldades financeiras que os respetivos
agregados familiares enfrentam, face ao atual contexto de instabilidade económica. Assim,
propõe-se a alteração do artigo 4º do Regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo. ------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida Alteração e
enviá-la à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ----------------1.1.2.1.4 Ratificação do despacho do Sr. Presidente, datado de 10 de novembro de
2015, que determinou a constituição da Comissão de Análise relativa à Atribuição de
Bolsas de Estudos para o Ensino Superior (Bolsas de Estudo Fernando Namora).
----------- Foi presente o despacho mencionado em epígrafe, datado de 10 de novembro de
2015, no qual o Sr. Presidente da Câmara determinou a aprovação da comissão de análise
às candidaturas às Bolsas de Estudo para o Ensino Superior seja composta por os seguintes
elementos: Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho, Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira; Mariana Marques Pimentel, Técnica Superior do Serviço de Ação
Social e Saúde e Manuela Cristina Melo Sousa Tenente Póvoa, Técnica Superior do Serviço
de Ação Social e Saúde, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte
integrante como documento anexo sob o número 4. --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho, nos
termos do número 3, do artigo 35º, da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou
o Regime das Autarquias Locais.------------------------------------------------------------------------------------------ A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -----------------
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FINAL DA ATA
----------- E não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos
eram dezasseis horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------ De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata que vai
ser assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que
secretariou a reunião e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. ------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

A CHEFE DE DIVISÃO

