
	  

EDITAL N.º 2/2016 

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 29 de 
fevereiro de 2016: 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

- Ata da Sessão Ordinária de 23 de novembro de 2015 – aprovada por unanimidade ata n.º 
5/2015.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Aprovar, por unanimidade, voto	   de	   pesar	   pelo	   falecimento	   do	   Eng.º	   Jorge	   Manuel	   da	  
Conceição	  Teixeira	  Bento,	  Presidente	  da	  Câmara	  Municipal	  de	  Condeixa-‐a-‐Nova	  entre	  1993	  e	  
2013.-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ 
 

ORDEM DIA 

- Discussão e votação definitiva do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança - 
Aprovado por unanimidade e em minuta.---------------------------------------------------------------------- 
 
- Discussão e votação da proposta do Órgão Executivo para autorização da designação 
do júri para o procedimento concursal para provimento do cargo de Direção Intermédia 
de 2º grau da Divisão de Obras - aprovado por unanimidade e em minuta a designação de: 
Presidente do Júri: Paulo Rui Carvalhinho Oliveira, Chefe da Divisão de Obras Municipais, 
Abastecimento Público e Ambiente do Município da Lousã; 1.º Vogal: Maria Adelaide 
Montenegro Cardoso Salvador Coelho, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira do 
Município de Condeixa-a-Nova e 2.º Vogal: Helena Maria Veiga Gonçalves Bigares, Chefe de 
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Condeixa-a-Nova.-------------------------- 
 
- Pedido de renovação de autorização de um procedimento concursal para recrutamento 
de um posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional – Canalizador 
– para o Departamento de Obras – aprovado por unanimidade e em minuta.------------------------ 
 
- Discussão e votação da proposta do Órgão Executivo para alteração ao Mapa de 
Pessoal para 2016 – aprovado por unanimidade e em minuta.-------------------------------------------- 
 
- Discussão e Votação da Proposta do Órgão Executivo para Alteração à Tabela de 
Taxas do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova – 
aprovado por unanimidade e em minuta.------------------------------------------------------------------------- 
 
- Discussão e votação da proposta do Órgão Executivo para autorização prévia para os 
efeitos previstos no nº 2 do artigo 51º, da Lei nº 73/2013, tendo em vista diversos 
investimentos a financiar através de um empréstimo de médio e longo prazo – aprovado 
unanimidade e em minuta.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Discussão e votação da proposta do Órgão Executivo para autorização da 
contração de um empréstimo de médio e longo prazo, nos termos do previsto na 
alínea f), número 1 do artigo 25º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro 



– aprovado por maioria e em minuta.------------------------------------------------------------------
- 
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- Relação dos Contratos Plurianuais de Fornecimento de Bens e Serviços – para 
conhecimento –	  tomado	  conhecimento.-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
- Declaração de Compromissos Plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015 (artigo 
15º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 22/2015, de 
17 de março – para conhecimento – tomado conhecimento.------------------------------------------- 

- Discussão e votação da proposta do Órgão Executivo para Adesão do Município de 
Condeixa-a-Nova ao Instituto Pedro Nunes (IPN) – Associação para a Inovação e 
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia, bem como a aprovação dos respetivos 
Estatutos – aprovado por maioria e em minuta.---------------------------------------------------------------- 

- Renovação do ato tomado na deliberação da Assembleia Municipal de 29 de setembro 
de 1997, em cumprimento do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo – proc.º 
444/13 – aplicação da exceção prevista no número 3 do artigo 88º do PDM para 
licenciamento de alterações ao projeto de arquitetura, referente às fases 1 a 5 do edifício 
denominado “Edifício Conimbriga”, sito em Faia/Condeixa-a-Nova – Aprovado por maioria 
e em minuta, membros da Assembleia Municipal presentes à votação: 23; votos a favor 22, 1 
abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Discussão e votação da proposta do Órgão Executivo para Alteração ao Regulamento 
do Programa de Emergência Social de Condeixa-a-Nova - 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.------------------------------------------------------------------- 

- Substituição do membro da Assembleia Municipal Maria João Ribeiro Simões na 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (Comissão Alargada) – designado por 
unanimidade o membro Maria da Graça Correia de Figueiredo.------------------------------------------- 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 02 de março de 2016 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
João Filipe Leal 

	  

	  

	  


