
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

EDITAL Nº2/2018 

 
 

Anabela Rodrigues de Lemos, Presidente da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, torna 

públicas, em cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 56º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, as deliberações de 

eficácia externa tomadas na sessão ordinária deste Órgão Deliberativo, realizada no dia 26 de 

fevereiro de 2018: 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
Recomendação: Proibição da utilização de animais em circos e atividades itinerantes 

temporárias do Concelho de Condeixa-a-Nova, apresentada pelo BE. 

 Foi reprovada, com 24 votos contra dos membros eleitos pelo PS e pelo PSD, 2 votos a favor 

dos membros eleitos pelo BE e uma abstenção do membro eleito pela CDU. 

 

Voto de Saudação: Dia Internacional da Mulher, apresentada pelo BE. 

 Foi aprovado por unanimidade, com reformulação da redação do seu primeiro ponto. 

 

ORDEM DO DIA 

 

Análise e aprovação do Regimento da Assembleia Municipal. 

 Foi aprovado em minuta, por maioria, com 25 votos a favor, um voto contra e uma abstenção 

do Bloco de Esquerda. 

 

Discussão e autorização dos investimentos constantes do empréstimo para 

financiamento de diversas obras com financiamento comunitário até 545.945,00€, nos 

termos do previsto no nº 2 do artigo 51º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. 

 Foi aprovado por unanimidade e em minuta. 

 

Autorização para a contratação de empréstimo para financiamento de diversas obras com 

financiamento comunitário até 545.945,00€, para os efeitos previstos na alínea f) do nº 1 

do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 Foi aprovado por unanimidade e em minuta. 

 



Aprovação dos projetos de delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana para: Atadoa, 

Bendafé, Bom Velho de Cima, Casmilo, Furadouro, Mata, Poço e Serra de Janeanes, do 

Concelho de Condeixa-a-Nova. 

 Foi aprovado por unanimidade e em minuta. 

 

Aprovação da alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

para 2018. 

 Foi aprovado por unanimidade e em minuta. 

 

Aprovação da primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2018. 

 Foi aprovado por unanimidade e em minuta. 

 

Discussão e deliberação sobre a adesão à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais. 

 Foi aprovado por unanimidade não aderir à Associação Nacional de Assembleias Municipais. 

 

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

do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais. 

 Foi tomado conhecimento. 

 

 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 27 de fevereiro de 2018 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 

Anabela Rodrigues de Lemos 


