
 

  
 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  
Câmara Municipal   

 

 

 
                   ORDEM DO DIA 

 

             REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

           30 de janeiro de 2019 

 

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 ordinária do dia 9 de janeiro de 2019 e 

do dia 16 de janeiro de 2019 

 

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 Márcia Alexandra 

Carvalho Figueira. 

 

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 Eugénia Maria 

Domingues Neves Monteiro.  
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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 Ana Cristina Folhas 

Fernandes.  

 

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 Rui Jorge Dias 

Monteiro. 

 
1.5. Apreciação da reclamação em nome de Manuel da Costa Marcos, por consumo 

exagerado de água para efeitos de aplicação do artigo 43º do Regulamento de 

Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Condeixa. 

 

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 Maria Isabel 

Dartout Martha. – Decisão final. 

 

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 Rui Moura & 

Graça, Lda. – Decisão final. 

 

1.8. 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 

Facas. – Decisão final. 

 

1.9. Requerimento apresentado por Anabela Marques Pocinho, a solicitar a 

reavaliação das suas faturas de água. – Decisão final. 

 

 

 

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

 

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

empréstimo curto prazo, para os efeitos previstos no artigo 50º da Lei 73/2013, 

de 3 de setembro, na sua atual redação. 

 

3. Sector de Património 

3.1.  Aquisição de um prédio urbano para a ampliação do cemitério em Anobra. 

 

4. Serviço de Apoio Jurídico 

4.1. Processo em nome de Manuel Ferreira Silva Fernandes relativo a um acidente 

com a sua viatura ocorrido, no Sobreiro, para efeitos da responsabilidade civil 

extracontratual do Município. – Decisão final. 

 

4.2. Pedido de redução do valor da renda do Snack Bar das Piscinas Municipais. 

 
4.3. Ação administrativa de impugnação de ato de adjudicação e de contrato de 

prestação de serviços técnicos de docência e vigilância; prestação de serviços 

de gestão, prestação de serviços administrativos de receção e controlo de 

entradas, prestação de serviços de higiene e limpeza e prestação de serviços de 

tratamento de água para Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova, apresentado 

no CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa pelo concorrente “Espalha 

Ideias – Atividades de tempos livres, Lda e outras” – Ratificação. 

 

B. Divisão de Planeamento Urbanístico  

1. Serviço de Gestão Urbanística 

1.1. Processo nº 04/2018/36 em nome de Ferraboto – Construção Civil, Lda., para 

emissão de certidão referente à constituição do prédio em regime de propriedade 

horizontal, bem como, cedência para o domínio público, sito na Rua Cova da 

Várzea, União das Freguesias de Sebal e Belide. 
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1.2. Processo nº 14/2019/2 em nome Maria de Fátima Pereira Rodrigues referente a 

obras de construção de um muro e de um telheiro, efetuadas sem o devido 

controlo prévio, sito em Rebolia, Freguesia de Ega. 

 

1.3. Atribuição de topónimo – “Rua Amílcar Morgado“ na Urbanização Quinta dos 

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

Condeixa-a-Nova. 

 
1.4. Processo nº 14/2018/33 nome de Administração Provisória do Condomínio do 

prédio “Edifício Cravo“ situado na Rua da Tapada nº 3 em Senhora das Dores, 

união das freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, para prorrogação 

de prazo para execução das obras de conservação e beneficiação do prédio 

impostas por esta Câmara Municipal. 

 
1.5. Processo nº 01/2018/34 em nome de Contudo – Investimentos Imobiliários S.A, 

relativo a obras de construção de piscina e anexo, a efetuar durante a execução 

da obra com o alvará nº 31/2017, sito em Sobreiro, União das Freguesias de Sebal 

e Belide. 

 
1.6. Processo nº 01/2018/48 em nome de José Ferreira Carvalho, relativo a legalização 

de obras de ampliação e alteração de edifício destinado a arrumos, sito em 

Alqueives, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 
1.7. Processo nº 01/2013/36 em nome de Sandra Paula Duarte Simões, para obras de 

construção de habitação, sita em Caneira - Condeixa-a-Nova, União das 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, para declaração de 

caducidade da licença. 

 
1.8. Requerimento para atribuição de lote na Zona Industrial [ZIL], entrada 287 de 

08/01/2019, apresentado por Nilton Roberto dos Reis Unipessoal. 

 

      Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 25 de janeiro de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 


