MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

23 de maio de 2018

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.

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 9 de maio de 2018

II. Período Antes da Ordem do Dia

III. Informações
IV. Ordem do Dia

A. Divisão Administrativa e Financeira
1. Setor de Águas Taxas e Licenças
1.1. Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo do artigo 32º, do
Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de
Condeixa, pelo consumo excessivo de água, requerido por Ana Sofia Branco
Chainça.

1.2. Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo do artigo 32º, do
Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de
Condeixa, pelo consumo excessivo de água, requerido por Filipe Miguel
Ferreira Leite.
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1.3. Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo do artigo 32º, do
Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de
Condeixa, pelo consumo excessivo de água, requerido por José Ferreira
Simões.

1.4. Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo do artigo 32º, do
Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de
Condeixa, pelo consumo excessivo de água, requerido por José Augusto
Monteiro Taborda.

1.5. Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo do artigo 32º, do
Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de
Condeixa, pelo consumo excessivo de água, requerido por Maria Emília
Simões Bicho.

1.6. Processo relativo ao pedido de pagamento faseado das rendas da Fitofarmácia
de Condeixa, sito no Mercado Municipal, com entrada número 4597, de 3 de
maio de 2018.

2. Setor de Contabilidade
2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.

2.2. Apoio financeiro ao Clube de Condeixa de pagamento dos serviços, aquando
da candidatura ao apoio da Federação Portuguesa de Futebol para reabilitação
do campo de jogos José Sotto Mayor.

2.3. Constituição de Fundo de Maneio para a Coordenadora do Museu PO.RO.S e
constituição de fundo fixo de caixa para o Museu PO.RO.S e parque de
estacionamento.

2.4. Autorização de prorrogação do prazo de utilização do empréstimo de médio e
longo prazo, para financiamento de investimentos em diversas obras no
Concelho.
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3. Setor de Património
3.1. Relação dos contratos de compra e venda de imóveis para efeitos do disposto no
artigo 55º do Código do CIMT e do artigo 29º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio,
referente ao mês março de 2018.

3.2. Aprovação de serviços a mais referente ao contrato de aquisição de apólices de
seguros. - Ratificação.

4. Setor de Contratação Pública
4.1. Fecho de Rede de Saneamento - POSEUR: Procedimento Presa e Relves. –
Autorização para realização da despesa, escolha do tipo de procedimento,
aprovação do programa de concurso e caderno de encargos, nomeação do
gestor do contrato, nomeação do diretor da fiscalização e nomeação do Júri.
4.2. Fecho de Rede de Saneamento - POSEUR: Procedimento Vale de Janes. –
Autorização para realização da despesa, escolha do tipo de procedimento,
aprovação do programa de concurso e caderno de encargos, nomeação do
gestor do contrato, nomeação do diretor da fiscalização e nomeação do Júri.
4.3. Adesão à Central Nacional de Compras Municipais – Connet.

B. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Serviço de Gestão Urbanística
1.1. Processo nº 01/2015/34 em nome de Isabel Maria Pinto Monteiro, para
construção de um edifício destinado a apoio à produção florestal e agrícola
(legalização) sito em Salgueiro, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e
Condeixa-a-Nova.

1.2. Processo nº 02/2018/1 em nome de Construtora Maracay, Lda., para alteração à
licença para operação de loteamento com o alvará nº1/2000, sito em Urbanização
Quinta do Barroso, União das Freguesias de Sebal e Belide.
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1.3. Processo nº 08/2018/25 em nome de Sempre Branco, Lda., para destaque de
parcela de terreno sito em Eira Pedrinha, União das Freguesias de Condeixa-aVelha e Condeixa-a-Nova.

1.4. Processo nº 14/2017/32 em nome de Francisco Henrique Albuquerque Fezas
Vital, cabeça de casal da herança de Maria Margarida de Azevedo Albuquerque
Teixeira Fezas Vital, referente a obras de conservação de um muro necessárias à
correção das más condições de segurança, sito na travessa do Hospício, União
das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.

1.5. Processo nº 14/2018/11 em nome de Sónia Margarida Santos Acúrcio e António
Manuel Vitorino Santos referente a obras de construção de uma edificação, sem o
devido controlo prévio, em Casmilo, Freguesia de Furadouro.

1.6. Processo nº 15/2017/3 em nome de Município de Condeixa-a-Nova, relativo ao
projeto de execução para obras de manutenção e ampliação da antiga escola
primária de Condeixa-a-Velha, no âmbito da proposta vencedora do Orçamento
Participativo 2015 “ UM ESPAÇO PARA TODOS “.

1.7. Processo nº 14/2017/20 em nome de Maria Eugénia Rato Antunes Carvalheira e
José Carlos Fernando Craveiro, referente às condições de segurança e
salubridade de um prédio sito em Casal dos Pocinhos, União das Freguesias de
Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.
1.8. Comissões de vistorias no âmbito dos processos de gestão urbanística.

1.9. Processo 15/2016/14, em nome de Município de Condeixa-a-Nova, relativo ao
projeto de fecho de sistema de saneamento de águas residuais de Vale de Janes
e Ega, Freguesia de Ega.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova,18 de maio de 2018

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa

