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                  ORDEM DO DIA 

 

             REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

          19 de maio de 2021 

 

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 5 de maio de 2021 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Gabinete de Apoio ao Presidente 

 

1.Proposta para apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, no âmbito 

das atividades desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares. 

 
 
B.Divisão de Gestão Financeira  
 

 
1.Serviço de Contabilidade e Orçamento 

 

1.1.Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

1.2. Transferência de competências na área da Educação – Pagamento de faturas do 

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova. 
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2.Serviço do Património 

 

2.1. Pedido de isenção do pagamento da renda do Bar do Pavilhão e de prorrogação do prazo 

de vigência do respetivo contrato de arrendamento, apresentado por Luís Pedro da Silva 

Pinheiro Pratas Jorge. 

 

2.2. Pedido de isenção do pagamento da renda do Snack Bar das Piscinas Municipais e de 

prorrogação do prazo de vigência do respetivo contrato de arrendamento, apresentado por Eva 

Maria Cordeiro Morim. 

 

2.3. Pedido de isenção do pagamento da renda da Cafetaria do Museu PO.RO.S e de 

prorrogação do prazo de vigência do respetivo contrato de arrendamento, apresentado por 

Hélio Filipe Amaro dos Santos. 

 

2.4.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 

março de 2021. 

 

C.Divisão Administrativa 

 

1.Secção de Contratação Pública 

 

1.1. Concurso Público com publicação no JOUE de Aquisição de Serviços para Gestão das 

Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova – Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato. 

 

 2.Serviço Jurídico e de Contraordenações  
 

2.1.Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município relativo a um incidente que 

provocou danos materiais causados em telemóvel – Proposta de Deferimento 

 

D. Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

1.Processo nº 01/2020/43 em nome de Paula Filipa Duarte Rodrigues, para obras de 

construção de habitação, anexo e muros, sito em Ega, Freguesia de Ega. 
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2.Processo nº 01/2020/44 em nome de António Geraldo dos Santos Viseu, para obras de 

construção de muro, sito em Eira Pedrinha, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova. 

3.Processo nº 01/2021/1 em nome de Manuel António Palrilha Gásio, para obras de alteração e 

ampliação de um edifício destinado a ser utilizado como habitação multifamiliar sito em 

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

4.Processo nº 01/2021/6 em nome de Teresa Maria da Silva Antunes Pais, para efeitos de 

emissão de declaração de que o local em questão se insere em troço urbano consolidado, com 

outras edificações devidamente legalizadas em alinhamento inferior ao estipulado na alínea d) 

do nº 8 do artigo 32º do novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional anexo à Lei 

nº 34/2015 de 27 de Abril. 

5.Processo nº 01/2021/16 em nome de José Manuel Reis do Amaral Coelho, para obras de 

legalização relativas a alteração de fachada (substituição de caixilharia) num edifício sito em 

Praça da República, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova. 

6.Processo nº 05/2020/12 em nome de Incognit Constellation – SA com sede em Braga, para 

pedido de informação prévia para obras de construção de edifício, destinado a comércio e 

serviços (supermercado) e obras de construção de muros de vedação, com obras de 

urbanização sito em Faia, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova. 

7.Processo nº 08/2020/51 em nome de Ilda Picão Monteiro Marques e José Soares Branco, 

para destaque de parcela de terreno sito em Ega, Freguesia de Ega. 

8.Processo nº 15/2020/2 em nome de Município de Condeixa-a-Nova, relativo ao projeto do 

Equipamento de Apoio à Visitação do Casmilo, previsto no âmbito da Rede de Aldeias de 

Calcário (Protocolo com a Associação de Desenvolvimento Terras de Sicó), sito em Casmilo, 

Freguesia de Furadouro. 

9.Processo nº 15/2021/2 – Aprovação do projeto de execução para obras de construção de 

passadiços no Rio de Mouros a integrar a candidatura CENTRO – 14-2016-05 – Património 

Natural – Valorização do Património Cultural de Condeixa-a-Nova, para ratificação do ato 

administrativo datado de 07-05-2021. 
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10.Informação com o registo interno nº 5198 datada de 10/05/2021, referente ao projeto de 

nova delimitação da Área de Reabilitação Urbana [ARU] de Casmilo da Freguesia do 

Furadouro. 

11.Informação interna nº5087 de 06/05/2021 – proposta de extensão de topónimo “Avenida 

Universidade de Coimbra”, no lugar de Cartaxa, União das freguesias de Sebal e Belide. 

E.Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos 

1.Relatório Preliminar do Estudo para o Desenvolvimento de Sistema de Recolha de 

Biorresíduos no Município de Condeixa-a-Nova.  

 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 14 de maio de 2021. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Nuno Moita da Costa 
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