MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ÓRGÃO EXECUTIVO

15 de setembro de 2021

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 10 horas no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município.

A. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação
1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento

1.1. Relatório semestral do Revisor Oficial de Contas sobre a situação económica e
financeira a 30 de junho de 2021.

1.2. Modificação dos Documentos Previsionais - 4.ª Alteração Modificativa (Revisão)
ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano.
1.3. Proposta para a Aplicação de Taxas de Derrama no Município de Condeixa-aNova a cobrar no 2022.

1.4. Propostas para a Fixação de Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a
aplicar no ano de 2022.
1.5. Proposta relativa à participação variável no IRS a cobrar no ano de 2022.

B. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos
1. Secção de Recursos Humanos

1.1. Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021.
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1.2. Proposta de autorização para recrutamento de um posto de trabalho na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
na carreira e categoria de técnico superior (terapia da fala), para a divisão de
educação.

1.3. Proposta de autorização para recrutamento de quatro postos de trabalho na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
na carreira/categoria de assistente operacional para o serviço de educação, da
divisão de educação.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 10 de setembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa

