ASSEMBLEIA MUNICIPAL
EDITAL Nº4/2018

Anabela Rodrigues de Lemos, Presidente da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, torna
público, 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 30 de
abril de 2018:

ANTES DA ORDEM DO DIA

Voto de Louvor apresentado pela CDU: A Maria Alice Cocenas de Oliveira Roque pela
dedicação relevante no apoio ao funcionamento dos Órgãos Autárquicos (Assembleia
Municipal e Câmara Municipal) ao longo de cerca de 30 anos e contributo marcante na
organização de todo o processo eleitoral.
 Foi aprovado por unanimidade.

ORDEM DO DIA

3.1 Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva
avaliação; apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do
município de Condeixa-a-Nova referente ao ano económico de 2017 e conhecimento
da apreciação legal de contas e respetivo parecer, emitido pelo Revisor Oficial de
Contas, em cumprimento da alínea e) do número 2 do artigo 77º da Lei nº73/2013, de
3 de setembro.


Apresentados os Documentos em epígrafe, bem como o Relatório de Gestão resumindo
toda a informação relevante deste ponto da ordem de trabalhos, foram os respetivos
Documentos aprovados por maioria com a abstenção dos membros do PSD e do BE.

3.2

Discussão e votação da Segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano para o ano de 2018.


Apresentada e discutida a Revisão em epígrafe, foi a mesma aprovada por maioria com
a abstenção dos membros do PSD e do BE.

3.3

Discussão e votação do Regulamento do Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova.


3.4

Analisado o Regulamento em epígrafe, foi o mesmo aprovado por unanimidade.

Discussão e votação do Regulamento do serviço de Tele Assistência do município
de Condeixa-a-Nova.


3.5

Analisado o Regulamento em epígrafe, foi o mesmo aprovado por unanimidade.

Discussão e votação da proposta do órgão executivo de constituição da Associação
de Municípios do Portugal Romano, bem como dos respetivos estatutos.


Apresentada e discutida a proposta em epígrafe, foi a mesma aprovada por
unanimidade.

3.6

Conhecimento da relação dos contratos plurianuais de fornecimento de bens e
serviços relativos ao período de 16 de fevereiro de 2018 a 15 de abril de 2018.


3.7

Foi tomado conhecimento do assunto supra-referido.

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 apresentada e analisada a informação enviada aos membros desta Assembleia.

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 04 de maio de 2018

A Presidente da Assembleia Municipal

Anabela Rodrigues de Lemos

