Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência
Gabinete de Apoio ao Presidente

EDITAL N.º 54 - PCM/2019
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES
Reunião ordinária de Câmara Municipal de 23 de dezembro de 2019
----------- PAULO JOSÉ GOMES LANGROUVA, Presidente da Câmara Municipal de Figueira de
Castelo Rodrigo, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro as deliberações tomadas pela Câmara Municipal em reunião ordinária, do Mandato
2017-2021, realizada no dia 04 de dezembro de 2019, deliberações que foram aprovadas em
minuta para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 57º do mesmo diploma: --------------------------------------- Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 04 de
dezembro de 2019 - aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA N.º 372/2019-PCM/MANDATO 2017-2021

– Protocolo a celebrar entre a

Secretaria-Geral da Administração Interna e a Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo, para disponibilização de serviço de conectividade à Rede Nacional de Segurança
Interna - aprovada por unanimidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROPOSTA N.º 373/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Contrato Programa a celebrar
entre o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Associação “Casa do FC do Porto de
Figueira de Castelo Rodrigo” - aprovada por unanimidade; --------------------------------------------------------------------- PROPOSTA N.º 374/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o ano 2020 e Mapa de Pessoal do Município de Figueira de Castelo Rodrigo para
o exercício de 2020: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) revogação da deliberação da Câmara Municipal, tomada sob a Proposta n.º
347/2019, aprovada em reunião extraordinária de 30 de outubro de 2019 - aprovada por
maioria; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) pela alínea c) do n.º 1 do art.º 33º e à Assembleia Municipal pela alínea a) do n.º 1
do artigo 25.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, apresenta-se e submete-se à
apreciação e deliberação dos órgãos autárquicos, as Grandes Opções do Plano – integrando
estas o Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais Relevantes – e a Proposta de
Orçamento do Município de Figueira de Castelo Rodrigo para o exercício económico-financeiro
de 2020 e demais documentação anexa - aprovada por maioria; ------------------------------------------------------ c) apesar de não ter sofrido quaisquer alterações e atenta a revogação proposta da
deliberação identificada em a), proponho, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do
artigo 33º, conjugado com a alínea o) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de
setembro, a submissão à Assembleia Municipal, para aprovação, do Mapa de Pessoal do
Município de Figueira de Castelo Rodrigo para o exercício de 2020– aprovada por maioria ------
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-------------- PROPOSTA N.º 375/2019-PCM/MANDATO 2017-2021 – Proposta de Deliberação de
Regularização Extraordinária de Vínculos Precários Abertura de Procedimento Concursal Reconhecimento das funções que correspondem a necessidades permanentes e cujos vínculos
jurídicos são inadequados, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro, que aprovou o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários aprovada por unanimidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que
deverão ser publicitados no portal do Município e afixados nos lugares de estilo. -------------------

Figueira de Castelo Rodrigo, 27 de dezembro de 2019 .

O Presidente da Câmara,
Assinado de forma digital por
PAULO JOSÉ GOMES
LANGROUVA
Dados: 2019.12.27 20:09:51 Z

(Paulo José Gomes Langrouva)
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