
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

EDITAL Nº8/2020 

 

 

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 25 

de maio de 2020: 

 

ORDEM DO DIA 

 

Análise e deliberação sobre a alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo de 

Condeixa-a-Nova. 

 Foi aprovado por unanimidade. 

 

Análise e deliberação sobre a alteração ao Regulamento do Cemitério Municipal de 

Condeixa-a-Nova. 

 Foi aprovado por unanimidade. 

 

Análise e deliberação sobre a Adesão do Município de Condeixa-a-Nova à Associação de 

Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis. 

 Foi aprovado por unanimidade. 

 

Análise e deliberação sobre os documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão 

do Município de Condeixa-a-Nova relativos ao ano de 2019. 

 Foi aprovado, por maioria, com a abstenção de um membro do BE e com os votos contra dos 

membros do PSD o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do Município 

relativos ao exercício económico de 2019.  

 Foi aprovado, por maioria, com as abstenções de um membro do BE e um membro do PSD 

e com quatro votos contra dos membros do PSD, a relação dos bens patrimoniais do 

Município. 

 Foi aprovado, por maioria, com as abstenções de um membro do BE e um membro do PSD 

e com quatro votos contra dos membros do PSD, a proposta da aplicação dos resultados 

líquidos do exercício no valor negativo de 1.936.441,56 euros. 

 Foi tomado conhecimento do parecer emitido pelo Revisor Oficial de Contas e respetiva 

Certificação Legal de Contas, para tomada de conhecimento da Assembleia Municipal. 

 



Tomada de conhecimento da relação de Contratos Plurianuais de Fornecimento de Bens 

e Serviços, relativa ao período de 1 de janeiro de 2020 a 15 de abril de 2020. 

 Foi tomado conhecimento. 

 

                 Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 25 de maio de 2020 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 

 Anabela Rodrigues de Lemos 


