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     ORDEM DO DIA 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

 

31 de janeiro 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 17 de janeiro 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 José Manuel Santos 

Rodrigues. 

 

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 Maria Adelaide 

Montenegro Cardoso Salvador. 

 
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 Anabela Veríssimo 

Manaia. 
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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 Maria Fernanda 

Mateus. 

 
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 José Caneira Navarro. 

 
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 Paulo Jorge Madeira 

dos Santos. 

 

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 LEDAP – Laboratório 

de Energética e Detónica. – Decisão Final. 

 
1.8. Processo relativo ao pagamento de prestações de uma dívida de água, com 

entrada número 12335, de 6 de dezembro de 2017.  

 
1.9. Relação de consumidores que apresentaram requerimentos por consumo elevado 

de água em virtude do incêndio ocorrido no dia 15 de outubro de 2017.  

 

2. Sector de Contabilidade 

2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

2.2. Apoio financeiro ao Condeixa Aqua Clube para a participação de Competições 

Nacionais.  

 

2.3. Apoio financeiro ao Clube de Condeixa para fazer face às despesas inerentes à 

participação dos atletas nas diversas competições. 
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2.4. Apoio financeiro à Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, no âmbito do X 

Corta Mato de Condeixa e Campeonatos Distritais de Corta Mato Jovem | 

Condeixa 2018. 

 

2.5. Atribuição de fundos de maneio. 

 

2.6. Solicitação de autorização prévia, à Assembleia Municipal, para os efeitos 

previstos no nº 2 do artigo 51º, da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, 

relativamente a empréstimo de médio e longo prazo, para financiamento de 

diversas obras com financiamento comunitário até 545.945,00€. 

 

2.7. Solicitação à Assembleia Municipal, de autorização para a contratação de 

empréstimo de médio e longo prazo, para financiamento de diversas obras com 

financiamento comunitário até 545.945,00€, para os efeitos previstos na alínea f) 

do nº 1 do artigo 25º da lei 75/2013, de 12 de setembro. 

 

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 dezembro de 2017. 

 

4. Sector de Contratação Pública 

4.1. Um Território Sustentável – Saneamento - Redes de Saneamento e Águas 

Residuais – Ega e Venda da Luísa/ Um Território Sustentável - Água – 

Reparação da rede de águas – Ega. – Concurso público Urgente. 

 

4.2. Um Território Sustentável – Saneamento - Redes de Saneamento e Águas 

Residuais – Casal de S.João. – Adjudicação.  

 

4.3. Concurso Público Internacional para Gestão das Piscinas Municipais de 

Condeixa.  

 

4.4. Resolução alternativa de litígios, nos termos do artigo 476º do Código dos 

Contratos Públicos. 
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B. Divisão de Planeamento Urbanístico  

1. Serviço de Gestão Urbanística 

1.1. Proposta para designação de um Vereador para integrar a Comissão de 

Toponímia. 

 

1.2. Processo nº 01/2013/15 em nome de Henrique Cacho para obras de construção 

de garagem para alfaias agrícolas, sito em Vale do Cartaxo, Relves, Freguesia 

de Ega - para efeitos de declaração de caducidade do alvará de licença nº 

12/2017. 

 

1.3. Processo nº 01/2014/22 em nome de Joaquim Grilo Castanheira para obras de 

construção de uma edificação destinada a arrumos e churrasqueira e construção 

de muro, sito em Ega, Freguesia de Ega - para efeitos de declaração de 

caducidade do alvará de licença nº 13/2016. 

 

1.4. Processo nº 01/2015/30 em nome de Norberto Filipe da Costa Rodrigues para 

obras de construção de dois edifícios destinados a arrumos (legalização) e de 

um edifício destinado a garagem e para obras de construção de um muro 

confinante com a via pública, sito em Casal da Amieira, Freguesia de Anobra – 

concessão de um prazo adicional para conclusão das obras. 

 

1.5. Processo nº 01/2017/13 em nome de Celso de Sousa Salgueiro e Paula Cristina 

Godinho Pimentel da Costa, para obras de alteração e ampliação (altura da 

fachada) de um edifício destinado a ser utilizado como oficina de automóveis, 

sitas em Cavinhas, Mata, União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé. 

 

1.6. Processo nº 01/2016/45 em nome de Rosália Pinão Vaz, para obras de 

construção de habitação e muros e a obras de construção [legalização] de 

anexo, sitas em Venda da Luísa, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 

1.7. Processo nº 01/2017/32 em nome de Susana Isabel Gonçalves Martins 

Fernandes e António José Simões Fernandes Martins, para obras de construção 

de habitação e muros, sitas em Casal da Estrada, União das Freguesias de 

Sebal e Belide. 
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1.8. Processo de obras nº 01/2017/43 em nome de Victor dos Reis Marques referente 

ao pedido de renovação de licença para obras de construção de habitação, sita 

em São Fipo, Freguesia de Ega. 

 

1.9. Processo de obras nº 01/2017/46 em nome de Ana Sofia Branco Chainça para 

obras de ampliação e alteração de habitação e obras de demolição de anexos 

para reposição da legalidade urbanística, sito em Ega, Freguesia de Ega. 

 

1.10. Processo nº 01/2017/50 em nome de Francisco dos Anjos Pires Ferreira, para 

obras de construção de um edifício destinado a ser utilizado como apoio 

agrícola, sitas em Rodão, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 

1.11. Processo nº01/2017/56 em nome de Superpombalimo – Sociedade de Gestão 

Imobiliária, para licença especial para a conclusão da obra de um edifício 

destinado a ser utilizado como comércio e serviços, sito no lugar de Barreira, 

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

 

1.12. Processo de loteamento nº 02/2017/2 em nome de Pedro Custódio Luís Dâmaso 

e Olga Sofia Andrade Martins para alteração ao alvará de loteamento nº 2/1993, 

sito em Venda da Luísa, Freguesia de Anobra - para deliberação sobre o valor a 

pagar pela compensação da área de cedência em falta. 

 

1.13. Processo nº 08/2017/22 em nome de Maria Fernanda Cunha de Oliveira Monteiro 

e Outros, para verificação dos requisitos referentes ao pedido de destaque de 

parcela de terreno sito em Ródão, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 

1.14. Processo nº 11/2017/312 em nome de Campincarcentro – Centro de Inspeções, 

Lda. para atribuição de topónimos em Sangardão, Freguesia de Ega - “ Rua de 

Vermum “ e “ Travessa de Vermum”. 

 

1.15. Processo nº 11/2017/319 em nome de Joaquim dos Santos Cipriano, para 

atribuição de denominação de rua em Moinho da Palha, Sebal, na União das 

Freguesias de Sebal e Belide - “Rua do Serrado“. 
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1.16. Processo nº 15/2016/11 em nome de Município de Condeixa-a-Nova para 

apreciação do projeto de fecho de sistema de saneamento de águas residuais 

em Relves e Presa, Freguesia de Ega. 

 

 

  

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 26 de janeiro de 2018 

 

           O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

        Nuno Moita da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 


