
 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CONDEIXA

Câmara Municipal

Nos termos da alínea o), do número 1, do artigo 35º e número 2, do artigo 53º, 

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 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia

 III. Informações

 
IV. Ordem do Dia

 
A. Gabinete de Qualificação e Coesão Social

1. Serviço da Cultura

1.1. Proposta de preço de venda do livro 

memória não se perca!”

 

1.2. Proposta de preço de venda do 

 

B.  Divisão Administrativa e Financeira

  1. Sector de 

1.1. Requerimento de apreciação

Regulamento 

Condeixa, pelo consumo 

Manaia. 
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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

Discussão e votação da ata da 

Período Antes da Ordem do Dia

nformações 

Ordem do Dia 

Gabinete de Qualificação e Coesão Social

Serviço da Cultura

Proposta de preço de venda do livro 

memória não se perca!”

 

Proposta de preço de venda do 

ivisão Administrativa e Financeira

Sector de Águas 

Requerimento de apreciação

Regulamento 

Condeixa, pelo consumo 

Manaia.  
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             REUNIÃO DO 

           

Nos termos da alínea o), do número 1, do artigo 35º e número 2, do artigo 53º, 

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

Discussão e votação da ata da 

Período Antes da Ordem do Dia

Gabinete de Qualificação e Coesão Social

Serviço da Cultura 

Proposta de preço de venda do livro 

memória não se perca!” 

Proposta de preço de venda do 

ivisão Administrativa e Financeira

Águas Taxas e Licenças

Requerimento de apreciação

Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água 

Condeixa, pelo consumo 

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

      ORDEM DO DIA
 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO
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Nos termos da alínea o), do número 1, do artigo 35º e número 2, do artigo 53º, 

I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
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Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 02 de março de 

Período Antes da Ordem do Dia 

Gabinete de Qualificação e Coesão Social

Proposta de preço de venda do livro 

Proposta de preço de venda do livro "Poemas".

ivisão Administrativa e Financeira 

Taxas e Licenças 

Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo d

de Serviço de Abastecimento Público de Água 

Condeixa, pelo consumo excessivo de água, requerido por

NOVA 

ORDEM DO DIA 

ÓRGÃO EXECUTIVO

14 de março de 2018 
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reunião ordinária do dia 02 de março de 

Gabinete de Qualificação e Coesão Social 

Proposta de preço de venda do livro “Crónicas de Condeixa: para que a 

livro "Poemas". 

de pretensão ao abrigo d

de Serviço de Abastecimento Público de Água 

de água, requerido por

ÓRGÃO EXECUTIVO 
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a realizar pelas 10 horas no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município

reunião ordinária do dia 02 de março de 

“Crónicas de Condeixa: para que a 

de pretensão ao abrigo do artigo 32º

de Serviço de Abastecimento Público de Água 

de água, requerido por Anabela Veríssimo 

 

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. 

reunião ordinária do dia 02 de março de 2018

“Crónicas de Condeixa: para que a 

de pretensão ao abrigo do artigo 32º

de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de 

Anabela Veríssimo 
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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, 

2018 

“Crónicas de Condeixa: para que a 

o artigo 32º, do 

do Município de 

Anabela Veríssimo 
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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 António 

Madeira.

 

1.3. Processo relativo ao pagamento d

entrada número 

 

2. Sector de Contabilidade

2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria

 

2.2. Aprovação das cláusulas contratuais relativas ao empréstimo de médio e longo 

prazo

545.945,00

 

2.3. Apoio financeiro aos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de 

Condeixa

 

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 

 

3.2. Renovação do contrato de arrendamento do Snack

 

3.3. Pedido de 

Isabel Seco Martins.

 

3.4. Pedido de indemnização por danos causados em viatura, em nome de

Manuel Canais.
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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 

Madeira. 

 

Processo relativo ao pagamento d

entrada número 

Sector de Contabilidade

Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria

Aprovação das cláusulas contratuais relativas ao empréstimo de médio e longo 

prazo para financiamento de diversas obras com

545.945,00€, 

2.3. Apoio financeiro aos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de 

Condeixa-a-Nova para 

Sector de Património

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 

Renovação do contrato de arrendamento do Snack

. Pedido de indemnização

Isabel Seco Martins.

Pedido de indemnização por danos causados em viatura, em nome de

Manuel Canais.

MUNICÍPIO DE CONDEIXA

Câmara Municipal 

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 

Processo relativo ao pagamento d

entrada número 420, de 12 de janeiro

Sector de Contabilidade 

Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria

Aprovação das cláusulas contratuais relativas ao empréstimo de médio e longo 

para financiamento de diversas obras com

, aprovado pela Assembleia Municipal em 26 de fevereiro de 2018.

2.3. Apoio financeiro aos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de 

Nova para apoio na o

Sector de Património 

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 janeiro de 

Renovação do contrato de arrendamento do Snack

indemnização por

Isabel Seco Martins. 

Pedido de indemnização por danos causados em viatura, em nome de

Manuel Canais. 
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Renovação do contrato de arrendamento do Snack-

danos causados em viatura, em nome de 

Pedido de indemnização por danos causados em viatura, em nome de

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 

e prestações de uma dívida de água, com 

Aprovação das cláusulas contratuais relativas ao empréstimo de médio e longo 

financiamento comunitário até 

aprovado pela Assembleia Municipal em 26 de fevereiro de 2018.

2.3. Apoio financeiro aos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de 

rganização das Festas Natalícias 2017.

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, 

-bar das Piscinas Municipais.

danos causados em viatura, em nome de 

Pedido de indemnização por danos causados em viatura, em nome de

 

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 das Neves 

e prestações de uma dívida de água, com 

Aprovação das cláusulas contratuais relativas ao empréstimo de médio e longo 

financiamento comunitário até 

aprovado pela Assembleia Municipal em 26 de fevereiro de 2018.

2.3. Apoio financeiro aos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de 

rganização das Festas Natalícias 2017. 

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, 

bar das Piscinas Municipais.

danos causados em viatura, em nome de 

Pedido de indemnização por danos causados em viatura, em nome de Carlos 

 

 
 

 

Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo do artigo 32º, do 

Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de 

Neves 

e prestações de uma dívida de água, com 

Aprovação das cláusulas contratuais relativas ao empréstimo de médio e longo 

financiamento comunitário até 

aprovado pela Assembleia Municipal em 26 de fevereiro de 2018. 

2.3. Apoio financeiro aos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de 

 

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, 

bar das Piscinas Municipais. 

danos causados em viatura, em nome de Carla 

Carlos 
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MUNICÍPIO DE CONDEIXA

Câmara Municipal

3.5. Pedido de 

nome de Dulcina 

 

4. Sector de Aprovisionamento

4.1. Aprovação 

concurso 

Serviços para Contratação de Apólices de Seguros”

 

C. Divisão de Planeamento

1. Serviço de Gestão Urbanística

1.1. Processo nº 01/2017/47 em nome de António Simões dos Santos Devesa e Maria 

Amélia Dias Ferreira, para obras de ampliação e alteração de edifício destinado a 

comércio e serviços, sitas em Quinta das Dadas, 

Belide

 

1.2. Autor

Ligeira 

Banco Santander Totta.

 

 

       Paços do Município de Condeixa

MUNICÍPIO DE CONDEIXA

Câmara Municipal

Pedido de indemnização 

nome de Dulcina 

Sector de Aprovisionamento

provação das respostas aos esclarecimentos e lista

concurso público com 

Serviços para Contratação de Apólices de Seguros”

Divisão de Planeamento

Serviço de Gestão Urbanística

Processo nº 01/2017/47 em nome de António Simões dos Santos Devesa e Maria 

Amélia Dias Ferreira, para obras de ampliação e alteração de edifício destinado a 

comércio e serviços, sitas em Quinta das Dadas, 

Belide. 

Autorização da Câmara Municipal

Ligeira de Condeixa

Banco Santander Totta.

Paços do Município de Condeixa
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indemnização por queda em estacionamento na Rua Lopo Vaz, em 

nome de Dulcina da Conceição Fortunat

Sector de Aprovisionamento 

das respostas aos esclarecimentos e lista

público com publicação no JOUE 

Serviços para Contratação de Apólices de Seguros”

Divisão de Planeamento Urbanístico 

Serviço de Gestão Urbanística

Processo nº 01/2017/47 em nome de António Simões dos Santos Devesa e Maria 

Amélia Dias Ferreira, para obras de ampliação e alteração de edifício destinado a 

comércio e serviços, sitas em Quinta das Dadas, 

ização da Câmara Municipal

Condeixa-a-Nova, propriedade de 

Banco Santander Totta. 

Paços do Município de Condeixa

O Presidente da Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

por queda em estacionamento na Rua Lopo Vaz, em 

da Conceição Fortunat

 

das respostas aos esclarecimentos e lista

publicação no JOUE 

Serviços para Contratação de Apólices de Seguros”

Urbanístico  

Serviço de Gestão Urbanística 

Processo nº 01/2017/47 em nome de António Simões dos Santos Devesa e Maria 

Amélia Dias Ferreira, para obras de ampliação e alteração de edifício destinado a 

comércio e serviços, sitas em Quinta das Dadas, 

ização da Câmara Municipal para venda

, propriedade de 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 

 

Presidente da Câmara Municipal

 

 

NOVA 

por queda em estacionamento na Rua Lopo Vaz, em 

da Conceição Fortunato. - Decisão final.

das respostas aos esclarecimentos e lista

publicação no JOUE com a designação “Aquisição de 

Serviços para Contratação de Apólices de Seguros”

Processo nº 01/2017/47 em nome de António Simões dos Santos Devesa e Maria 

Amélia Dias Ferreira, para obras de ampliação e alteração de edifício destinado a 

comércio e serviços, sitas em Quinta das Dadas, União das F

para venda do Lote 4B

, propriedade de Márcio Silvério Gomes Assunção ao 

Nova, 9 de março 

Presidente da Câmara Municipal 

por queda em estacionamento na Rua Lopo Vaz, em 

Decisão final. 

das respostas aos esclarecimentos e lista de erros e omissões

com a designação “Aquisição de 

Serviços para Contratação de Apólices de Seguros”. – Ratificação.

Processo nº 01/2017/47 em nome de António Simões dos Santos Devesa e Maria 

Amélia Dias Ferreira, para obras de ampliação e alteração de edifício destinado a 

União das Freguesias de Sebal e 

do Lote 4B, na Zona Industrial 

Márcio Silvério Gomes Assunção ao 

9 de março de 201

 

 

por queda em estacionamento na Rua Lopo Vaz, em 

de erros e omissões

com a designação “Aquisição de 

Ratificação. 

Processo nº 01/2017/47 em nome de António Simões dos Santos Devesa e Maria 

Amélia Dias Ferreira, para obras de ampliação e alteração de edifício destinado a 

reguesias de Sebal e 

na Zona Industrial 

Márcio Silvério Gomes Assunção ao 

de 2018 

 

 
 

 
por queda em estacionamento na Rua Lopo Vaz, em 

de erros e omissões no 

com a designação “Aquisição de 

Processo nº 01/2017/47 em nome de António Simões dos Santos Devesa e Maria 

Amélia Dias Ferreira, para obras de ampliação e alteração de edifício destinado a 

reguesias de Sebal e 

na Zona Industrial 

Márcio Silvério Gomes Assunção ao 
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