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EDITAL Nº6/2021 

 

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 

tomadas na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, realizada no dia 

22 de fevereiro de 2021: 

 

Análise e deliberação sobre a aprovação da demonstração dos Fluxos de Caixa e 

autorização da integração do saldo orçamental da gerência de 2020. 

Deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da 

demonstração dos Fluxos de Caixa e a autorização de integração do saldo orçamental da 

gerência de 2020. 

 

Análise e deliberação sobre as Modificação dos Documentos Previsionais - 1ª Revisão ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2021. 

Deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Modificações dos 

Documentos Previsionais – 1ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2021. 

 

Análise e deliberação sobre o processo de vinculação dos trabalhadores contratados a 

termo certo nas Autarquias Locais — Proposta de alteração ao mapa de pessoal de 2021. 

Deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

alteração ao mapa de pessoal de 2021. 

 

Análise e deliberação da proposta de procedimento concursal para provimento do cargo 

de direção intermédia de 2º Grau da Divisão de Obras - Autorização para designação do 

Júri.  

 Deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2º Grau da Divisão 

de Obras - Autorização para designação do Júri.  

 

 



Análise e deliberação sobre a Operação de Reabilitação Urbana do Centro Urbano de 

Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha. 

 Deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta sobre a 

Operação de Reabilitação Urbana do Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha. 

 

 

 

 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 28 de abril de 2021 

 

     A Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

Anabela Rodrigues de Lemos 

 


