MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

12 de setembro 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 29 de agosto de 2018

II. Período Antes da Ordem do Dia

III. Informações
IV. Ordem do Dia

A. Divisão Administrativa e Financeira
1. Sector 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 Carlos Manuel Lucas
Oliveira.

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 António Alves
Marracho.
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1.3. Processo relativo ao pagamento de prestações de uma dívida de água, com
entrada número 7443 de 16 de julho de 2018.

1.4. Processo relativo ao pagamento de prestações de uma dívida de água, com
entrada número 7019 de 4 de julho de 2018.

1.5. Processo em nome de Helena Maria Bicho Madeira referente a ligação à rede de
saneamento – Decisão Final.

1.6. Processo em nome de José Manuel Ataíde Barriga solicitando a cessão do
contrato de arrendamento da Loja L21 no Mercado Municipal.

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

3. Sector 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 julho de 2018.

3.2. Aquisição de terreno para a construção da ETAR de Vale de Janes.

4. Sector de Aprovisionamento
4.1. Proposta para prestação de serviços de apoio à educação nos estabelecimentos
de educação e ensino do pré-escolar e 1º CEB do Município de Condeixa-aNova – Ano Letivo 2018/2019: autorização da despesa e escolha do
procedimento; aprovação das peças do procedimento: programa de concurso
e caderno de encargos e autorização da despesa; projeto de decisão;
designação do gestor do contrato e a não adjudicação por lotes – Ratificação.
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B. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Serviço de Gestão Urbanística

1.1. Processo nº08/2018/46 em nome de Maria da Conceição dos Santos Batalha,
para emissão de certidão referente à constituição de um prédio em regime de
propriedade horizontal, sito no Largo Manuel Filipe em Condeixa-a-Nova, União
das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.

1.2. Processo nº 14/2018/22 nome de António Cardoso Gonçalves Henriques para
verificação das condições de segurança e salubridade e do estado de
conservação da edificação sita na Rua do Canto da Bicha em Eira Pedrinha,
União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.

1.3. Processo nº 14/2018/20 nome de Lucinda Aleixo de Oliveira verificação das
condições de segurança e salubridade e do estado de conservação da edificação
sita na Rua do Piano nº 22 em Eira Pedrinha, União das Freguesias de Condeixaa-Velha e Condeixa-a-Nova.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 7 de setembro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa

