MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

Ata nº 5
Reunião Extraordinária de 19 de fevereiro de 2019

(Reunião extraordinária de 19-02-2019)

Página 2 de 3

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal

19 de fevereiro de 2019

Nos termos da alínea o), do número 1, do artigo 35º e número 2, do artigo 53º, do Anexo
I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias
Locais, a seguir se indicam os assuntos da ordem do dia, para a reunião acima referida,
a realizar pelas 17 horas no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município.

I. Ordem do Dia
A. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Gabinete de Apoio ao Empreendedor
1.1. Alteração ao Regulamento de Concessão de Benefícios e Apoios ao
Investimento no Município de Condeixa-a-Nova – “GO INVEST”.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 15 de fevereiro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa

(Reunião extraordinária de 19-02-2019)
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MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

------------Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, na sala de
sessões do Município de Condeixa-a-Nova, realizou-se uma reunião extraordinária da Câmara
Municipal, estando presentes a Sra. Vice-Presidente, Liliana Marques Pimentel, em
substituição do Sr. Presidente, por este se encontrar ausente por motivos profissionais, e os
Srs. Vereadores Carlos Manuel de Oliveira Canais, António Lázaro Ferreira, Ana Teresa
Gomes de Oliveira Manaia, Nuno Manuel Mendes Claro e Arlindo Jacinto Matos. ------------------------------A Sra. Vice-presidente declarou aberta a reunião, eram dezassete horas. ---------------

I. Ordem do Dia
A. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Gabinete de Apoio ao Empreendedor

1.1.Alteração ao Regulamento de Concessão de Benefícios e Apoios ao Investimento no
Município de Condeixa-a-Nova – “GO INVEST”.

------------Foi presente a proposta de alteração ao regulamento identificado em epígrafe, a qual
se anexa por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante sob anexo número 1.----------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a referida proposta de alteração
ao Regulamento de Concessão de Benefícios e Apoios ao Investimento no Município de
Condeixa-a-Nova – “GO INVEST”, e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal,
nos termos da alínea k) do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------Deliberação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.

FINAL DA ATA

------------E não havendo mais nada a tratar a Sra. Vice-Presidente deu por encerrados os
trabalhos eram dezassete horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pela Sra. Vice-Presidente e pela Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que
secretariou a reunião e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. ------------------------

A VICE - PRESIDENTE DA CÂMARA

A CHEFE DE DIVISÃO

