
 

EDITAL N.º 4/2015 

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 27 de 

abril de 2015: 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

- Ata da Sessão Ordinária de 23 de fevereiro de 2015 – aprovada por maioria, ata n.º 1/2015, 

Mandato 2013-2017; 

- Votação da proposta de constituição de uma “Comissão de Acompanhamento da Proteção 

Civil Municipal” - Aprovada por maioria. 

ORDEM DIA 

- Apreciação do Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 

respetiva avaliação, bem como a apreciação e votação dos Documentos de Prestação de 

Contas, e conhecimento do Parecer emitido pelo ROC, de acordo com a alínea e), do n.º 

2 do artigo 77.º, da Lei 77/2013, de 30 de Setembro – aprovado por maioria e em minuta; - 

Tomado conhecimento do Parecer do Revisor Oficial de Contas; 

- Discussão e votação da 2ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 

o ano de 2015 – Aprovado por unanimidade e em minuta; 

- Discussão e votação do Regulamento do Prémio Deniz Jacinto – Aprovado por 

unanimidade e em minuta; 

- Discussão e votação do Regulamento de Apoio à Atividade Editorial do Município de 

Condeixa-a-Nova – Aprovado por unanimidade e em minuta; 

- Discussão e votação do Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Mérito 

Escolar – Aprovado por unanimidade e em minuta; 

- Discussão e votação do Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de 

Participação na Universidade de Verão – aprovado por unanimidade e em minuta; 

- Discussão e votação da proposta de redução do valor mensal das rendas referentes às 

bancas e blocos de bancas do Mercado Municipal – aprovado por unanimidade e em 

minuta; 

- Alteração ao ponto 1.2.1 do Capítulo V – Estacionamentos Públicos – da Tabela de 

Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova – aprovado por maioria; 

- Autorização para a realização de despesa para aquisição de serviços de 

desenvolvimento gráfico de diversos layouts para promoção/divulgação de eventos de 

macro dimensão – Aprovado por unanimidade; 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

- Proposta para delegação de competências no Presidente da Câmara nos termos do 

artigo 6.º, da Lei n.º 22/2015, de 17 de março (Quarta alteração à Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 

pagamentos em atraso das entidades públicas) – 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; 

- Protocolo de Colaboração entre a Direção-Geral do Património Cultural e a Câmara 

Municipal, relativo à 2.º fase do Desenvolvimento Infraestutural do Programa 

Museológico de Conímbriga – Aprovado por unanimidade e em minuta; 

 

- Alteração ao regulamento de Cedência e utilização dos Transportes Coletivos de 

Passageiros do Município de Condeixa-a-Nova – aprovado por maioria e em minuta; 

 

- Alteração ao regulamento do Orçamento Participativo – aprovado por unanimidade e em 

minuta. 

 

 

 

Condeixa-a-Nova, 27 de abril de 2015 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

João Filipe Leal 
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