
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

 

EDITAL Nº18/2022 

 

 

António José Barata Figueiredo, 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 28 de fevereiro de 2022: 

 

 

Designação de um membro da Assembleia Municipal (Autarca de Freguesia) para integrar 

o Conselho Municipal de Educação para o mandato 2021-2025. 

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

apresentada, ficando designado para integrar o Conselho Municipal de Educação para o 

mandato de 2021-2025, o Presidente da Junta da União das Freguesias de Condeixa-a-Nova 

e Condeixa-a-Velha.  

 

 

Apreciação e votação da Proposta de Nomeação dos Representantes no Conselho 

Municipal de Educação para o mandato 2021-2025 [Decreto-lei 21/2019, de 30 de janeiro 

na sua redação atual]. 

 Deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação do 

Conselho Municipal de Educação, com a composição apresentada, bem como as 

substituições dos atuais representantes que venham a ser efetuadas ao longo do mandato. 

 

 

Apreciação e votação da demonstração dos Fluxos de Caixa e autorização da integração 

do saldo orçamental da gerência de 2021. 

 Deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, ao abrigo da al. 

l) do nº 2 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o mapa 

de Fluxos de Caixa e autorizar a integração do saldo orçamental da gerência de 2021.  

 

 



Apreciação e votação da Modificação dos Documentos Previsionais - 1.ª Alteração 

Modificativa (Revisão) ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

 Deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com abstenção do Deputado do 

CHEGA, aprovar ao abrigo da al. a) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação a 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2022. 

 

 

 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 20 de abril de 2022 

 

 

    O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

António José Barata Figueiredo 


