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                  ORDEM DO DIA 

 
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 
31 de agosto 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 17 de agosto de 2022 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

A.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

A.1.2. Contabilidade e Orçamento 

 

1.2.1. Apresentação do resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2.2. Incentivos para a Prática de Desporto Federado – Época Desportiva 2021/2022.  

 

A.1.3. Património e Controlo 

 

1.3.1. Renovação do contrato de arrendamento da Cafetaria, sita no Museu PO.RO.S. 

 

A.1.4. Contratação Pública 

 

1.4.1. Consulta Prévia ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra para fornecimento de energia 
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elétrica para as instalações alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), Baixa Tensão 

Especial (BTE) e Média Tensão (MT) pertencentes ao Município de Condeixa-a-Nova. 

 

A.1.5. Divisão de Educação 

 

1.5.1. Protocolo de cedência das instalações do antigo Centro de Dia, propriedade do 

Centro Social Polivalente de Ega, ao Município de Condeixa-a-Nova, para 

funcionamento das atividades letivas e não letivas dos alunos da Escola Básica do 

1ºciclo de Ega – ano letivo 2022/2023. 

 

B. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

B.1. Secção de Recursos Humanos 

 

1.1. Proposta de autorização para recrutamento de dois postos de trabalho na 

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

carreira e categoria de assistente operacional (condutor de máquinas pesadas e veículos 

especiais) - recurso à bolsa da reserva de recrutamento. 

 

1.2. Proposta de autorização para recrutamento de um posto de trabalho na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e 

categoria de técnico superior (área de engenharia do ambiente) - recurso à bolsa da 

reserva de recrutamento. 

 

C. Unidade de Ação Social e Saúde 

C.1. Serviço de Ação Social e Saúde 

 

1.1. Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 

Género e o Município de Condeixa-a-Nova - Constituição da Equipa para a Igualdade na 

Vida Local de Condeixa. 

 

D. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1.1. Processo nº 01/2020/57 em nome de José Ferreira Pires Ribeiro para obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a arrumos, sito em Anobra, Freguesia de 
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Anobra – aditamento ao projeto de arquitetura aprovado em reunião de Câmara de 

27/01/2021. 

 

1.2. Processo nº 01/2021/29 em nome de Adelina Maria Marques dos Santos Silva para 

obras de demolição de um edifício existente destinado a habitação, obras de construção 

de edifício destinado a habitação, obras de construção de piscina e muros e legalização 

de obras de construção de um anexo, sito em Courelas, Bruscos, União das Freguesias 

de Vila Seca. 

 

1.3. Processo nº 01/2021/37 em nome de Ana Margarida de Oliveira Felício e Luís 

Miguel de Carvalho Nunes para obras de alteração e ampliação de um muro confinante 

com a via pública e alteração ao projeto de obras de urbanização [alterações a efetuar 

durante o decorrer da obra titulada pelo alvará nº 12/2019], sito em Casal Carrito, 

Freguesia de Anobra – Alterações ao projeto de arquitetura inicialmente aprovado, em 

reunião de Câmara de 20/06/2018. 

 

1.4. Processo nº 01/2021/59 em nome de Prenúncio do Futuro, Lda., para obras de 

construção de habitação bifamiliar e construção de muros, com obras de urbanização 

para beneficiação do arruamento, nos termos do artigo 25º do RJUE, na sua atual 

redação, e, pedido de destaque de uma parcela de terreno, sito em Ameixeira, União das 

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

 

1.5. Processo nº 01/2022/4 em nome de Carlos Alberto Fontes Guiné, para obras de 

ampliação e alteração de edifício destinado a habitação unifamiliar e obras de 

construção de piscina, sito em Rua de Condeixinha, em Condeixa-a-Nova, União das 

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

 

1.6. Processo nº 01/2022/14 em nome de Sérgio Miguel Pinto Elias para obras de 

ampliação e alteração de habitação ao projeto inicialmente aprovado relativo à obra com 

o alvará nº 10/2017, sito em Zambujal, Freguesia de Zambujal – aditamento à 

deliberação tomada em reunião de Câmara Municipal de 22/06/2022 [prazo de execução 

da obra]. 

 



 

  
 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  
Câmara Municipal   

 

 

 
1.7. Processo nº 08/2022/65 em nome de Beiradovermelho, Unipessoal, Lda. e 

Inteligentepartilha, Lda., para destaque de parcela de terreno sito em Arrifana, Freguesia 

de Ega. 

 

1.8. MNPPP510 “Monte Vale Grande” – pedido de parecer sobre a atribuição de direitos 

de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caulino e minerais associados, numa 

área situada nos concelhos de Soure e Condeixa-a-Nova - ratificação do ato 

administrativo datado de 28/07/2022, praticado pelo Sr. Presidente da Câmara. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 26 de agosto de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


