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ORDEM DO DIA 

 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

23 de novembro 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 9/11/2022.  

 

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. Apoio Financeiro à Associação União Sport Anobra, no âmbito da realização do X 

Festival das Sopas.  

 

1.2.3. Apoio Financeiro aos Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município de Condeixa-a- 

Nova, no âmbito da organização da Festa de Natal de 2022. 
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A.1.3. Património e Controlo  

 

1.3.1. Cessação do contrato de arrendamento da Fração L destinada à habitação social 

desenvolvida no âmbito da medida rendas apoiadas.  

 

A.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  

2.1. Secção de Recursos Humanos  

 

2.1.1. Retificação de propostas para abertura de procedimentos concursais para recrutamento 

de recursos humanos necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados 

no mapa de pessoal de 2022, aprovadas em reunião de Câmara de 14/09/2022, por força da 

Portaria nº 233/2022, de 9 de setembro.  

 

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

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

postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (condutor de máquinas 

pesadas e veículos especiais).  

 

2.1.3. 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 técnico superior (arquiteto).  

 

B. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento  

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

 

1.1. Processo nº 01/2020/2 em nome de Luís António dos Santos Flório, para legalização de 

obras de alteração de um edifício destinado a ser utilizado como comércio e serviços e para 

legalização de obras de construção de muros de vedação, com obras ainda por executar, sito 

em Venda da Luísa, União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 

1.2. Processo nº01/2021/52 em nome de Filipe José Lopes Martins, para legalização de obras 

de alteração de uma piscina e legalização de obras de ampliação em altura de anexo, sito em 

Várzea de Condeixinha, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.  
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1.3. Processo nº01/2022/26 em nome de Tiago João Barros da Costa Relvão, para obras de 

alteração a efetuar no decorrer das obras com o alvará de construção nº 27/2021, sito em 

Senhora da Dores, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.  

 

1.4. Processo nº 01/2022/36 em nome de António Augusto Batista amaro, cabeça de casal da 

herança de seus pais [Maria Celeste de Oliveira dos Santos Batista e António Lucas Dias 

Amaro] para obras de ampliação e alteração de habitação unifamiliar e construção de anexo - 

legalização, com demolição de anexos, União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 

1.5. Processo nº 01/2022/48 em nome de Joel Gonçalves Ferragem para obras de construção 

de edifício destinado a recolha de alfaias agrícolas e muro, sito em Sobreiro, União das 

Freguesias de Sebal e Belide.  

 

1.6. Processo nº06/2022/62 em nome de Susana Marques Veloso, para emissão de declaração 

de compatibilidade do uso industrial com o uso habitacional.  

 

B.2. Unidade de Apoio ao Investidor  

 

2.1. Concurso de Montras de Natal de Condeixa-a-Nova 2022 - 2ª Edição.  

 

C.1. Unidade de Ação Social  

 

1. Proposta de normas para atribuição de Cabazes de Natal.  

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 18 de novembro de 2022. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 

 

 

 


