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                 ORDEM DO DIA 
 

             REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

           10 de outubro 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 das atas da reunião extraordinária do dia 24 de setembro 

de 2018 e da reunião ordinária do dia 26 de setembro de 2018. 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

 III. Informações 

 
IV. Ordem do Dia 

 
A. Gabinete de Qualificação e Coesão Social 

1. Serviço de Ação Social e Saúde 

1.1. Candidatura ao apoio do programa de recuperação de imóveis degradados 

para munícipes em situação de carência socioeconómica. 

 
B. 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 Maria Emília Soares 

de Carvalho. 
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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 Fernando Ramos 

Pires Alegria.  

 

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 Carlos Malva 

Ferreira. 

 

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 Rosa Maria Correia 

Lapa Chorro. 

 

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 Licínia Maria de 

Carvalho Ferreira Marta. 

 

1.6. 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 Rainho de 

Melo. 

 

1.7. 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 Telma Alexandra 

Batista Ferreira.   

 

1.8. Requerimento apresentado por Mário Fernando Gaspar Manaia a solicitar e 

isenção das tarifas de saneamento. – Decisão final.  

 

1.9. Proposta de tarifários dos serviços de abastecimento de águas, saneamento de 

águas residuais e resíduos urbanos para o ano de 2019. 
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   1.10. Procedimentos para regularização de dívidas de água. 

 

2. Sector de Contabilidade 

2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

2.2. Apoio financeiro à Casa do Povo de Sebal Grande para obras de 

melhoramento/beneficiação das suas instalações.   

 

2.3. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Belide para a 

cobertura do Coreto, situado no adro da Igreja.  

 

2.4. Apoio financeiro à Ritornello – Associação Cultural, para a produção da Ópera 

“Bastien e Bastienne”. 

 

2.5. Apoio financeiro à União Desportiva de Casével para aquisição de dez 

carvalhos para requalificação do espaço exterior à sua sede. 

 

2.6. Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Ega para pintura de parte do 

Cemitério de Ega e da totalidade do Cemitério de Casével.   

 

2.7. Apoio financeiro à Associação Ecomuseu de Condeixa para o desenvolvimento 

de atividades de natureza cultural, desportivas, ambiental e patrimonial no 

âmbito dos Estágios Flash. 

 

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 de agosto de 2018. 

 

3.2. Alienação de dois lotes de terreno (Lote E e Lote F) para construção urbana 

inserido no loteamento nº2/2000 e respetivos aditamentos – Ata do Júri que 

declarou a praça deserta. 
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4. Sector de Aprovisionamento 

4.1. Concurso público para a realização da obra ”Um território sustentável – 

Ordenamento do território – Execução do PARU – Empreitadas – Reabilitação 

da Casa dos Arcos” – Aprovação da lista de erros e omissões. – Ratificação. 

 

B. Divisão de Planeamento Urbanístico  

1. Serviço de Gestão Urbanística 

1.1. Processo nº 01/2018/25 em nome de Sempre Branco Lda., para obras de 

construção de habitação unifamiliar, com cave destinada a arrumos (sem pé 

direito habitável), sita em Eira Pedrinha, União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

1.2. Processo nº 01/2018/26 em nome de Sempre Branco Lda., para obras de 

construção de habitação bifamiliar, com cave destinada a arrumos (sem pé direito 

habitável), sita em Eira Pedrinha, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova. 

 
 

1.3. Processo nº 01/2018/30 em nome de Maria do Rosário Serrano e Sérgio Marcos 

de Abreu Mendes Ferreira Passos, para obras de construção de habitação e 

muros, sita em Valada, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-

a-Nova. 

 

1.4. Processo nº 01/2018/32 em nome de César Correia Cravo dos Santos, para 

obras de construção de edifício de apoio agrícola e muros e obras de demolição 

de edifico existente, sito em Eira Pedrinha, União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

1.5. Processo nº 01/2018/36 em nome de Vitor Manuel dos Santos Cravo para obras 

de construção de habitação e muros, sito em Rodão, União das Freguesias de 

Sebal e Belide. 
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1.6. Processo nº08/2018/25 em nome de Sempre Branco Lda., para emissão de 

certidão referente ao pedido de destaque de um prédio sito em Eira Pedrinha, 

União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.  

 

1.7. Processo nº08/2018/26 em nome de Fernando Simões Duarte para emissão de 

certidão referente ao pedido de destaque de um prédio sito em Caneira – 

Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-

Nova. 

 

1.8. Processo nº 14/2016/22 em nome de Jacinta Paulo Bernardes Paiva referente a 

obras de ampliação e de alteração interior (com modificação da estrutura da 

estabilidade) de um edifico, sito na Rua da Costa de Baixo nº 11 em Eira 

Pedrinha, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

1.9. Processo nº 14/2018/22 em nome de António Cardoso Gonçalves Henriques para 

verificação das condições de segurança e salubridade e do estado de 

conservação de edificação sita na Rua Canto das Bicha em Eira Pedrinha, para 

retificação do ato administrativo constante da ata nº 22 de 12 de setembro de 

2018 da Câmara Municipal, nos termos do artigo 174º do Código de 

Procedimento Administrativo. 

 

1.10. Processo nº 14/2018/24 em nome de Sandra Cristina Mendes Agra referente a 

obras de alteração e ampliação de edifício, bem como a obras referente à 

construção de um muro, sita em Valada, União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova 

 

1.11. Processo nº 14/2018/27 em nome de Maria Manuela Cabral Ançã Costa Jardim 

referente a obras de alteração de alçado de edificação, sita na Rua de Santa 

Isabel, em Bom Velho de Cima, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova. 

 

         Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 4 de outubro de 2018 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Nuno Moita da Costa 


