
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

EDITAL Nº12/2020 

 

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 da Lei número 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 28 

de setembro de 2020: 

 
ORDEM DO DIA 

 

Análise e deliberação sobre a transferência de competências para as Autarquias Locais e 

para as Entidades Intermunicipais no domínio da Saúde. 

 Foi aprovado por unanimidade a não aceitação da transferência de competências para 2021. 

 

Análise e deliberação sobre a proposta de alteração do Mapa de Pessoal de 2020 da 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. 

 Foi aprovada por unanimidade. 

 

Análise e deliberação sobre a terceira revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e às 

Grandes Opções do Plano para o ano de 2020. 

 Foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada. 

 

Análise e deliberação sobre a proposta relativa à participação variável no IRS para o ano 

de 2021. 

 Foi aprovada por maioria, com uma abstenção de um membro do BE e com os votos contra 

dos membros do PSD. 

 

Análise e deliberação sobre a proposta para a Aplicação de Taxas de Derrama no 

Município de Condeixa-a-Nova para o ano de 2021. 

 Foi aprovada por maioria, com uma abstenção de um membro do BE e com os votos contra 

dos membros do PSD. 

 

Análise e deliberação sobre a proposta para a fixação de taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2021. 

 Foi aprovada por unanimidade. 

 

 



Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) – Majorações e Minorações diversas a aplicar no ano de 2021. 

 Foi aprovada por unanimidade. 

 

Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) – Redução para Agregados Familiares a aplicar no ano de 2021. 

 Foi aprovada por unanimidade. 

 
Solicitação de autorização prévia, à Assembleia Municipal, para os efeitos 

previstos no nº 2 do artigo 51º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, relativamente 

a um empréstimo de médio e longo prazo para financiamento de diversas obras 

com financiamento comunitário até 806.466,00 euros. 

 Foi aprovada por unanimidade. 

 

Solicitação à Assembleia Municipal, de autorização para a contratação de um 

empréstimo de médio e longo prazo para financiamento de diversas obras com 

financiamento comunitário até 806.466,00 euros, para os efeitos previstos na 

alínea f) do nº 1 do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 Foi aprovada por unanimidade. 

 

Apresentação do relatório de auditoria sobre a situação económica e financeira, 

nos termos previstos na Lei das Finanças Locais - Tomada de conhecimento. 

 Foi tomado conhecimento. 

 

Tomada de conhecimento da relação de Contratos Plurianuais de Fornecimento 

de Bens e Serviços, relativa ao período de 16 de junho de 2020 a 15 de setembro 

de 2020. 

 Foi tomado conhecimento. 

 

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

alínea c), do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

 Foi tomado conhecimento. 

 

                 Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 29 de setembro de 2020 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 

Anabela Rodrigues de Lemos 


