
	

EDITAL N.º 2/2015 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

João Filipe Leal, Presidente da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova torna público, 
de harmonia com o artigo 56.º, n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, as deliberações de 
eficácia externa proferidas na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, realizada no dia 23 de 
fevereiro de 2015: 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

- Aprovação da ata da Sessão Ordinária de 24 de novembro de 2014 – aprovada, por 
unanimidade, ata n.º 5/2014 Mandato 2013-2017. 

- Aprovar, por maioria, a Moção “Sobre a delegação de competências para os Municípios 
nas áreas da Educação, Saúde, Segurança Social e Cultura”, apresentada pela Bancada do 
Partido Socialista; 

- Aprovar, por maioria, a Moção “Contra a Privatização de Serviços de Água e Saneamento 
a Entidades Privadas – Privatização da AdP (Águas de Portugal) ou concessão a 
entidades privadas dos seus sistemas multimunicipais de água e saneamento”, 
apresentada pela Bancada do Partido Socialista. 

ORDEM DIA 

- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia, para representação das Juntas de 
Freguesia do Concelho no XVII Congresso da ANMP a realizar em 27 e 28 de Março de 
2015 – Eleitos por unanimidade e em minuta, Luís Miguel Manaia Caridade (Presidente Junta 
Freguesia de Ega) e suplente Paulo Jorge Silva Simões (Presidente União de Freguesias de 
Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova); 

- Nomeação de Revisor Oficial de Contas, nos termos do nº 1, do art.º 77º, da Lei 73/2013, 
de 3 de Setembro – Deliberado por unanimidade e em minuta nomear, Marques de Almeida, 
J. Nunes, V. Simões & Associados – Sociedade de Revisores de Contas, S.A.; 
  
- Discussão e votação da 1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 
o ano de 2015 – Aprovado por maioria e em minuta; 

- Autorização da despesa a realizar com a aquisição de serviços para a contratação de 
apólices de seguros, nos termos da alínea c), nº 1 do art.º 6º da lei 8/2012, de 21 de – 
Aprovado por unanimidade e em minuta; 

- Proposta do Órgão Executivo para autorização da renovação dos seguintes 
procedimentos concursais por tempo indeterminado: 1 posto de trabalho, na carreira de 
Técnico superior (Área de Turismo), para a Unidade de Desenvolvimento 
Socioeconómico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento e Turismo; 1 posto de 
trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior (Área de Ciências da Educação) 
para o serviço de Educação do Gabinete de Qualificação e Coesão Social – Aprovado por 
unanimidade e em minuta; 
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- Discussão e votação do Regulamento da Gala do Desporto do Município de Condeixa-
a-Nova – aprovado por unanimidade e em minuta; 

- Discussão e votação do Regulamento do Festival da Juventude – Aprova por 
unanimidade e em minuta; 

- Discussão e votação do Regulamento de Cedência e Utilização dos Transportes 
Coletivos de Passageiros do Município de Condeixa-a-Nova – aprovado por unanimidade e 
em minuta; 

- Discussão e votação da Alteração ao Regulamento Municipal para Atribuição de 
Espaços nas Festas de Santa Cristina – Aprovado por unanimidade e em minuta; 

- Discussão e votação da Proposta que define as taxas de terrado para o ano de 2015 - 

Aprovado por unanimidade e em minuta; 

 

- Proposta para Delimitação da Área de Reabilitação Urbana para o Centro Urbano de 

Condeixa-a-Nova/Condeixa-a-Velha – aprovado por unanimidade e em minuta; 

 

- Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da alínea 

c), do art.º 25º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais – Tomado conhecimento; 

 
- Discussão e votação da Proposta para redução em 95% do valor anual da parcela 
referente ao funcionamento das lojas e snack-bar do mercado municipal, ao abrigo do 

n.º 2, do artigo 50.º, da lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico 

das Autarquias Locais – Aprovado por maioria e em minuta. 

 

Condeixa-a-Nova, 23 de fevereiro de 2015 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

João Filipe Leal 

	



	

	


