
 

  
 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  
Câmara Municipal   

 

 

 
                  ORDEM DO DIA 

 

             REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

          10 de março de 2020 

 

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, por videoconferência. 

 

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 24 de fevereiro de 

2021. 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Gabinete de Apoio ao Presidente 

 

1. Pedido de suspensão do mandato, por um período de 60 dias, pelo Vereador 

Arlindo Jacinto Matos. 

 

B. Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

1. Colocação de sinalética, na Rua Principal em Condeixa-a-Velha. 

 

C. Unidade de Apoio ao Investidor 

 

1. Definição de estratégia de organização do espaço exterior do Mercado 

Municipal. 
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2. Proposta de isenção/redução das rendas das Lojas/Bancas e Blocos de 

Bancas do Mercado Municipal. 

 

D. Divisão Administrativa 

 

1. Secção de Recursos Humanos 

 
1.1.  Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 

de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (área de 

arquitetura paisagista). 

 
1.2. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (área de 

engenharia do ambiente). 

 
1.3.  Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico. 

 

1.4.  Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (área de 

geografia). 

 

1.5.  proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional. 

 
1.6.  Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 

de dois postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional 

(cantoneiro de limpeza). – Serviço de Limpeza Urbana e Salubridade.  

 
1.7. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 
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modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

de dois postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional 

(cantoneiro de limpeza). -  Serviço de Gestão de Resíduos. 

 
1.8.  Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional 

(jardineiro). 

 

 

2. Seção de Apoio Geral e Atendimento ao Público 

 

2.1.  Serviço de Águas, Taxas e Licenças 

 

2.1.1.  Pedido de prorrogação do prazo e redução do pagamento de taxas de 

publicidade, referente ao ano de 2021, solicitado pela empresa 

“ALARGÂMBITO – Publicidade de Exteriores Unipessoal, Lda.” 

 

2.1.2. Transição para o novo modelo contratual – regime de contrato de 

arrendamento, dos arrematantes Maria Cecília Martins Acúrcio Ledo (espaço 

SB1 - Snack Bar – Mercado Municipal), e Manuel Ilídio Marques (espaço L7 - 

Mercado Municipal),  

 
 

E. 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. 

 
1.3.  Apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Condeixa-a-Nova. 
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1.4. Apoio financeiro ao Centro Desportivo de Campizes. 

 

 
2. Serviço do Património 

 

2.1. 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 janeiro de 2021. 

 

2.2.  Aquisição de um prédio designado por casa de habitação, sito em Condeixa-a- 

Velha, destinado ao: “Desenvolvimento Infraestrutural do Programa Museológico 

de Conimbriga – 2ª Fase, Ampliação e Promoção do Perímetro Arqueológico”. 

 
2.3. Adjudicação definitiva do Lote F, sito na Urbanização do Mercado – Santo 

António, alienado no dia 3 de março de 2021. 

 
2.4. Pedido de isenção e prorrogação do contrato de arrendamento do Snack Bar das 

Piscinas Municipais. 

 
2.5. Pedido de isenção e prorrogação do contrato de arrendamento do Snack Bar do 

Pavilhão Polidesportivo. 

 
2.6. Pedido de isenção e prorrogação do contrato de arrendamento da Cafetaria do 

Museu PO.RO.S. 

 

F. Divisão de Ação Social, Saúde e Educação 

 

1. Serviço de Educação 

 

1.1. Doação de um computador portátil à Câmara Municipal, por parte da Associação 

de Pais da EBN 2/3 de Condeixa-a-Nova. 

 

G. Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

1. Processo nº01/2016/16 em nome de Província Portuguesa da Congregação 

Irmãs Hospitaleiras Sagrado Coração de Jesus, para obras de ampliação e 

alteração de edifício para prestação de serviços de cuidados de saúde, serviços 
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administrativos e capela, referente ao projeto inicialmente aprovado com o alvará 

de licença de obras nº 24/2018, sito em Silvais, Condeixa-a-Nova, União das 

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

 

2. Processo nº01/2020/56 em nome de Maria Catarina Neves Portugal, para 

legalização de obras de construção de anexos e obras de alteração na estrutura 

de estabilidade, assim como obras de alteração de fachada, sito em Bom Velho 

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

 
3. Processo nº 01/2020/59 em nome de Maria Manuela Alves Machado da Cruz, 

Maria Celeste Monteiro Alves de Carvalho e Joaquim Alves Machado da Cruz, 

para legalização de obras de alteração e ampliação de habitação, sito em 

Anobra, Freguesia de Anobra. 

 
4. Processo nº 14/2020/46 em nome Pedro Manuel de Jesus Ramalho referente a 

colocação de cobertura em chapa tipo sandwich numa casa de arrumos, 

considerando-se obras de alteração, efetuadas sem o devido controlo prévio, sito 

em Fonte Coberta, freguesia de Zambujal. 

 
5. Processo nº 14/2019/23 em nome Bruno da Silva Brito referente a obras de 

demolição, reconstrução de anexo e edificação de um telheiro, efetuadas sem o 

devido controlo prévio, sito em Rua Principal, em Serra de Janeanes, Freguesia 

de Zambujal. 

 

6. Informação interna nº1931 de 22/02/2021 para atribuição de topónimo no lugar 

de Alqueves, Sebal, União das Freguesias de Sebal e Belide - “Rua das 

Archinhas”. 

 

7. Atribuição de topónimo – “Estrada Real “no lugar de Vila Seca, União das 

Freguesias de Vila Sêca e Bem da Fé. 

 
8. Estratégia Local de Habitação. 
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Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 5 de março de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


