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ORDEM DO DIA 

 
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 
19 de janeiro de 2022 

 
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 6 de janeiro de 2022 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Gabinete de Apoio ao Presidente 

 

1.Designação de Representantes do Município de Condeixa-a-Nova na Comissão Sub-

Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais da Região de Coimbra. 

 

2.Constituição da Segunda Equipa de Intervenção Permanente, para a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova. 

 

3.Utilização gratuita do serviço CondeixaUrb, no período de 10 a 23 de janeiro de 2022 – 

Ratificação de despacho. 

 

B. Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

1.Colocação de sinalética no entroncamento da Rua do Sol na Urbanização do Pinheiro com a 

Rua do Arieiro em Fornos de Castel. 

 

2.Emissão de parecer para ações de arborização, nos termos do nº 2, do artigo 4º, do Decreto-

Lei nº 96/2013, de 19 de julho. 
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C. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

C.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

1. Contabilidade e Orçamento 

 

1.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2. Declaração de compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, a 31 de 

dezembro de 2021, de acordo com o artigo 15º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso. 

 

1.3. Atribuição de apoio financeiro extraordinário ao Clube de Condeixa; Condeixa Áqua Clube; 

Basquetebol de Condeixa; Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Venda da Luísa e 

Ugas, no âmbito do desporto federado. 

 
1.4. Contrato Programa a celebrar com a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva Venda 

da Luísa para a época desportiva de 2021/2022. 

 
1.5. Proposta de atribuição de subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova – 

Fornecimento de refeições à escola de acolhimento - 2 a 9 de janeiro de 2022. 

 
2. Património e Controlo 

 

2.1. Pedido de prorrogação do prazo para outorga da escritura de aquisição do lote A, inserido 

no loteamento nº 2/2020, sito no Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova. 

 

2.2. Auto de adjudicação provisória da alienação de 3 lotes de terreno para construção urbana, 

inserido no loteamento nº 4/2006, sito em Serrado, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha 

e Condeixa-a-Nova. 

 

2.3. Aquisição de dois prédios [Urbano e Rústico] denominados de habitação e terra de cultura, 

sitos em Rua Lopo Vaz, nº 34 e em Penedo, da União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova, respetivamente. 

 

3. Contratação Pública 
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3.1. Turismo Caminho do Futuro – Promoção Turística – Património Natural – Passadiços – 

Construção de Passadiços - Pedido de prorrogação do prazo para prestação da caução. – 

Ratificação de despacho. 

 

4. Divisão de Educação 

 

4.1.Proposta de redução de mensalidade no serviço de Prolongamento de Horário. 

 

D. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

D.1. Serviço de Apoio Administrativo 

 

1.1. Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários de Condeixa-a-Nova. 

 

2. Secção de Recursos Humanos 

  

2.1. Proposta de autorização para recrutamento de dois postos de trabalho na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas, na carreira e categoria de assistente operacional 

para a Divisão de Educação, recorrendo à reserva de recrutamento. 

 

E. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

E.1. Divisão de Planeamento Urbanístico e de Reabilitação Urbana  

 

1.1. Processo nº01/2019/90 em nome de Raul dos Santos Manaia, legalização de obras de 

construção de sombreadores, sito em Valada, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova. 

 

1.2. Processo nº 01/2020/58 em nome de Banco Comercial Português, S.A, para legalização 

de obras de construção de habitação, com obras de alteração interiores estruturais por realizar 

e à legalização de obras de construção de anexo e de muro, sito em Ega, Freguesia de Ega. 

 
1.3. Processo nº 01/2021/56 em nome de Vitor Manuel dos Santos Cravo e Ana Paula Ferreira 

Courelas, para obras de construção de um edifício destinado a habitação e para obras de 

construção de muros, sito em Rodão, União das Freguesias de Sebal e Belide. 
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1.4. Processo nº01/2021/58 em nome de Cristiano Marques de Sousa, para obras de 

construção de habitação, muros e com obras de urbanização para beneficiação de caminho 

sito em Vila Seca, União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé. 

 
1.5. Processo nº 01/2021/69 em nome de Cátia Sofia Ferreira Gonçalves, para obras de 

ampliação e alteração de habitação Unifamiliar, sito em Ega, Freguesia de Ega. 

 

1.6. Processo nº01/2021/70 em nome de Maria Eduarda de Lacerda Nave Alegre, para obras 

de construção de habitação, anexos e muros, sito em Alcabideque, União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

1.7. Processo nº01/2021/77 em nome de Diomar de Fátima Mateus Neves, para legalização de 

obras de ampliação de habitação, muros e anexo, ainda com obras por acabar, sitas em 

Campizes, Freguesia de Ega. 

 
1.8. Processo nº01/2021/88, em nome de Nuno Ricardo Simões Ferreira, para obras de 

construção de habitação, anexos e muros, sito em Urbanização Pinheiro Manso lote 14 em 

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

 
1.9. Processo nº01/2021/89 em nome de Bruno Ricardo Simões Figueiredo, para obras de 

construção de habitação, anexos e muros, sito em Alcabideque, União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

 
1.10. Processo nº 05/2020/3 em nome de Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova, 

relativo a pedido de informação prévia para obras de construção de estrutura residencial para 

idosos, sito na Rua de Condeixinha em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-

a-Velha e Condeixa-a-Nova - Pedido de prorrogação de prazo por mais um ano para 

apresentação do projeto de arquitetura. 

 

1.11. Processo nº 06/2021/52 em nome de Luísa Margarida de Seixas Grilo, relativo a pedido 

de autorização de utilização de um edifício destinado a habitação, sito em Ega, Freguesia de 

Ega – ocupação de espaço público com rampas de acesso a habitação. 

 

1.12. Processo nº 08/2021/95, em nome de Indoliva Sociedade Industrial Oleícola Ldª para 

ratificação do ato administrativo datado de 11/01/2022 que deferiu o pedido de emissão de 

certidão referente ao pedido de destaque de uma parcela de terreno do prédio sito em Faia 

Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 
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1.13. Processo nº 14/2021/27 em nome de Joana Roseiro – Unipessoal, lda, para verificação 

das condições de segurança e salubridade e do estado de conservação de uma edificação sita 

em Beco S. Francisco, em Anobra, Freguesia de Anobra, na sequência da reclamação 

apresentada por Anabela Pires Galvão, residente na habitação contígua. 

 

1.14. Processo nº 14/2021/51 em nome de Lídia Maria Pires Monteiro, para verificação das 

condições de segurança e salubridade e do estado de conservação de dois edifícios estrutural 

e funcionalmente autónomos, separados por uma via (serventia) pública, sitos em Ega, 

Freguesia de Ega. 

 

1.15. PF102_Nova Linha Alta Velocidade Porto- Soure – reunião entre Infraestruturas de 

Portugal e a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova – apresentação de projeto. 

 

E.2.Unidade de Apoio ao Investidor 

 

2.1. Hasta pública para atribuição, a título precário, dos espaços disponíveis no Mercado 

Municipal. 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 14 de janeiro de 2022. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Nuno Moita da Costa 

 


