MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA

ORDEM DO DIA
Sessão Ordinária do dia 22 de fevereiro de 2021

Nos termos da alínea c), do número 1, do artigo 29º, do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indicam os assuntos
da ordem do dia, para a reunião ordinária da Assembleia Municipal, a realizar no dia
22 de fevereiro de 2021, pelas 18 horas, via plataforma ZOOM.

1. Intervenção do Público

2. Período Antes da Ordem do Dia

2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2020
e da sessão extraordinária do dia 21 de dezembro de 2020.

2.2. Apresentação do pedido de renúncia ao mandato do membro Rui Miguel Oliveira
Serrão Pinela e tomada de posse do cidadão que se lhe segue na respetiva lista
Marco Paulo Simões de Oliveira.

2.3. Análise de expediente e informações.
2.4. Intervenções dos membros da Assembleia.

3. Ordem do Dia

3.1. Análise e deliberação sobre a aprovação da demonstração dos Fluxos de Caixa e
autorização da integração do saldo orçamental da gerência de 2020.
3.2. Análise e deliberação sobre as Modificação dos Documentos Previsionais – 1ª
Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2021.

3.3. 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.

3.4. 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.
3.5. Conhecimento da declaração de compromissos plurianuais, pagamentos e
recebimentos em atraso, a 31 de dezembro de 2020, de acordo com o artigo 15º
da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

3.6. Conhecimento da listagem de despesas plurianuais autorizadas ao abrigo do
número 4 do artigo 6º das Normas de Execução Orçamental, no período de 16
de novembro de 2020 a 15 de fevereiro de 2021.

3.7. Análise e deliberação sobre a Operação de Reabilitação Urbana do Centro
Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha.

3.8. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da
alínea c), do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o
Regime Jurídico das Autarquias Locais.

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 17 de fevereiro de 2021

A Mesa da Assembleia Municipal

