
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

 

EDITAL Nº14 

 

 

Nuno Miguel Martins Rondão Moita da Costa, Presidente da Câmara 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 Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 

realizada no dia 21 de fevereiro de 2018: 

 

 

Programa de regularização extraordinária de vínculos precários. 

 Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, reconhecer que as pessoas 

identificadas nos documentos de suporte à presente proposta exerceram funções que 

correspondem a necessidades permanentes e que o vínculo jurídico que detinham era 

inadequado.  

 

Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova para 2018. 

 Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e uma vez que no Mapa de 

Pessoal do Município, para o ano de 2018, não se encontram postos de trabalho vagos nas 

categorias de Técnico Superior e Assistente Operacional, para efeitos de abertura de 

procedimento concursal para a regularização extraordinária em causa, ao qual serão 

opositoras as pessoas citadas, criar sete postos de trabalho nos serviços constantes do 

documento anexo, conforme previsto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei 112/2017, de 29 de 

dezembro, efetuando-se o correspondente reforço da verba no Orçamento do Município 

para o ano de 2018, no montante necessário.   

Mais deliberou, submeter à decisão do órgão deliberativo a criação dos postos de trabalho 

em causa, através da respetiva alteração ao Mapa de Pessoal de 2018, conforme determina 

a parte final do n.º 2 do referido artigo 6.º do citado diploma legal.  

 

 



Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2018. 

 Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira 

Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2018, e enviá-la à 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 25º do Anexo I à 

Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

E eu     Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, o 

subscrevi. 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, _______/___/___  

  

 O Presidente da Câmara Municipal 

 

Nuno Moita da Costa 


