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                  ORDEM DO DIA 

 

             REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

25 de agosto 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 das atas das reuniões ordinárias do dia 28 de julho e do 

dia 11 de agosto de 2021. 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

1. Colocação de sinalética em Sebal -  Rua da Fonte da Rigueira. 

 

2. Colocação de sinalética em Sobreiro – Rua do Paraíso – Casal do Paraíso. 

 

B. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

1.1. Resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2. Atribuição de Apoio Financeiro Regular – Movimento Associativo 2021 a 

Associações, Clubes e Coletividades. 
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1.3. Incentivos para a Prática de Desporto Federado – Época Desportiva 2020/2021, 

e retificação da deliberação tomada em reunião de Câmara do dia 13 de janeiro 

de 2021, no que concerne ao apoio financeiro concedido ao Clube de Condeixa.  

 

1.4. Pagamento de faturas ao Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, no 

âmbito da transferência de competências na área da Educação.  

 

1.5. 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 junho de 2021. 

 

C. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

1. Divisão de Planeamento Urbanístico e de Reabilitação Urbana 

  

1.1. Processo nº 01/2020/49 em nome de Manuel Marques Claro, para legalização de 

obras de alteração de vãos de fachadas de 3 frações autónomas, destinadas a 

comércio (CG; CH e CI) localizados no piso térreo de um edifício destinado a 

comércio e habitação multifamiliar, sito em Rua D. Elsa Sotto Mayor, em 

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

Nova. 

 

1.2. Processo nº01/2021/5 em nome de Joana Patricia Pratas Ameixoeiro, para obras 

de ampliação de uma edificação destinada a habitação e construção de um 

anexo destinado a garagem, relativamente à obra com o alvará 12/2020, válido 

até 07/10/2021, sito em Avenal, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 
1.3. Processo nº01/2021/9 em nome de Rui Manuel Pais Cunha, para obras de 

construção de habitação, anexo e muros, sito em Sebal, União das Freguesias 

de Sebal e Belide. 

 

1.4. Processo nº01/2021/13 em nome de José Góis dos Santos, para obras de 

demolição de anexos para reposição da legalidade e obras de alteração e 

ampliação de uma habitação, sito em Casal de S,João, Freguesia de Anobra. 
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1.5. Processo nº01/2021/19 em nome de Elsa Isabel da Silva Cardoso, para obras de 

construção de habitação, anexo e muro confinante com via pública, sito em 

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

 

1.6. Processo nº01/2021/28 em nome de Jorge Loureiro Morais, para legalização 

de obras de ampliação de um edifício destinado a habitação e de um anexo 

destinado a arrumos, sito em Casal da Barreira – Ega, Freguesia de Ega. 

 
1.7. Processo nº01/2021/43 em nome de Manuel Felícia de Sousa Rebola, para 

legalização de obras de alteração e ampliação de habitação, sito em Casal da 

Estrada, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 
1.8. Processo nº01/2021/48 em nome de Tânia Isabel Fonseca Faustino, para 

legalização de obras de ampliação e alteração de edifício destinado a habitação, 

sito em Casal do Missa, Freguesia de Ega. 

 
1.9. Processo nº 05/2021/9 em nome de Rui Miguel Oliveira Serrão Pinela, pedido de 

informação prévia para obras de construção de habitação no lote 46 na 

Urbanização do Sebal, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 
1.10. Processo nº 14/2016/12 em nome de Gaivota Prateada – suspensão parcial do 

PDM e estabelecimento de medidas preventivas na área da indústria Gaivota 

Prateada. 

 

2. Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

 

2.1.  Protocolo de Cooperação para a Gestão de Recicláveis a celebrar entre a 

ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A e o Município de Condeixa-a-Nova. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 20 de agosto de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Nuno Moita da Costa 


