EDITAL N.º 9/2015
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
novembro de 2015:
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
- Ata da Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2015 – aprovada por unanimidade ata n.º
4/2015.
- Aprovar, por unanimidade, Voto de louvor e agradecimento a todos quantos, a nível local,

nacional, bem como os oriundos de além fronteiras, que, de forma solidária, participaram na
Campanha de Escavações Luso – Francesas realizadas em Conímbriga, no ano de 1965, sob a a
coordenação de João Manuel Bairrão Oleiro, Jorge de Alarcão, Robert Étienne e Adília
Moutinho Alarcão, apresentado pela Bancada da CDU.
ORDEM DIA
- Discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2016,
bem como a aprovação do Mapa de Pessoal;
• Mapa de Pessoal – aprovado por unanimidade e em minuta;
• Grandes Opções do Plano e Orçamento – aprovado por maioria e em minuta;
- Discussão e votação das propostas do órgão Executivo para a Fixação das Taxas do
IMI a liquidar no ano de 2016;
• Imposto Municipal sobre Imóveis – aprovado por unanimidade e em minuta a manutenção
da taxa 0,3% (mínimo legal);
• Aprovado por unanimidade e em minuta - minoração de 20% do valor da taxa a aplicar nos
prédios localizados na União de Freguesias de Vila Seca e Bendafé, Freguesia do Furadouro e
Freguesia do Zambujal, nos termos do n.º 6.º do artigo 112.º do CIMI;
• Aprovado por unanimidade e em minuta – majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios
urbanos degradados, em toda a área do Concelho, considerando-se como tais os que face ao
seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a
segurança de pessoas e bens, nos termos do n.º 8 do artigo 122.º do CIMI;
• Aprovado por maioria e em minuta – redução de 50% da taxa aplicável a prédios urbanos
classificados de interesse público, de valor municipal ou cultural, nos termos do n.º 12 do artigo
112.º do CIMI, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do
artigo 44.º do EBF;
- Discussão e votação das propostas do Órgão Executivo para Redução das Taxas do IMI
a vigorar em 2016, para agregados Familiares, consoante o n.º de dependentes –
aprovado por unanimidade e em minuta as seguintes taxas:
• 2,5% para agregados familiares com um dependente;
• 7,5% para agregados com dois dependentes;
• 15% para agregados com 3 ou mais dependentes a seu cargo.
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- Discussão e votação da proposta do Órgão Executivo relativa ao Lançamento de
Derrama para o ano de 2016 – Aprovada por unanimidade e em minuta, o não lançamento

de Derrama;
- Discussão e Votação da Proposta da Proposta do Órgão Executivo relativa à
Participação Variável do IRS para o ano de 2016 – aprovado por maioria e em minuta;
- Pedido de Renovação de Autorização de Procedimento Concursal Comum na
Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado de
3 Postos de Trabalho da Carreira de Assistentes Operacionais (Cantoneiro de Limpeza) –
aprovado por unanimidade e em minuta;
- Discussão e Votação das Propostas do Órgão Executivo relativas às Medidas de
Exceção de Apoio aos Feirantes do Mercado Municipal para o ano de 2016, (lojas e
Snack Bar, Bancas, Blocos de Bancas e Terrado – Aprovado por maioria e em minuta;
- Discussão e Votação da Proposta do Órgão Executivo relativa à Alteração à Tabela de
Taxas do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova,
referente a Recintos Desportivos - aprovado por unanimidade e em minuta;
- Discussão e votação da proposta do Órgão Executivo para Autorização da Realização
da Despesa com o Contrato para fornecimento de Eletricidade para as Instalações
Alimentadas em Baixa Tensão (BTN) e Baixa Tensão Especial (BTE) e Média Tensão (MT)
pertencentes ao Município de Condeixa-a-Nova, pelo prazo de 1 ano, uma vez que o
encargo resultante do fornecimento é plurianual e o valor estimado da despesa é de
820.000 € acrescido de IVA – aprovado por unanimidade e em minuta;
- Substituição do membro da Assembleia Municipal Carlos Manuel Borges de Oliveira
Godinho, na Comissão de Toponímia – designado por unanimidade e em minuta o membro
Luís Miguel Simões Silva;
- Substituição do membro da Assembleia Municipal Paula Maria da Costa Travasso na
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (Comissão Alargada) – designado por
unanimidade o membro Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa;
- 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 4ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para
2015 – Aprovado por unanimidade e em minuta;
Proposta de Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino
Superior (Bolsas de Estudo Fernando Namora – Aprovado por unanimidade e em minuta.
Condeixa-a-Nova, 25 de novembro de 2015
O Presidente da Assembleia Municipal
João Filipe Leal

