
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº 24/2022 

 

Nuno Moita da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova torna públicas, em 

cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 56º, do Anexo I da Lei número 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, as deliberações tomadas 

na Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, realizada no dia 6 de janeiro 

de 2022: 

 

Designação de Representantes do Município de Condeixa-a-Nova na Fundação D. Ana 

Laboreiro D'Eça. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores do PSD, ao abrigo da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.° do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto 

nos estatutos da referida entidade designar o Vereador António Lázaro Ferreira e a Vereadora 

Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia representantes do Município de Condeixa-a-Nova na 

Fundação D. Ana Laboreiro de Eça. 

 

Designação de Representantes do Municípios de Condeixa-a-Nova na Assembleia Geral 

da Associação Limpeza Urbana.  

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea oo) do n.º 1 

do artigo 33.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 

de setembro, conjugado com o disposto nos estatutos da referida entidade, designar a Vereadora 

Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia para representar o Município de Condeixa-a-Nova na 

Assembleia Geral da Associação Limpeza Urbana - ALU. 

 

Designação de Representante do Município de Condeixa-a-Nova na Direção da Agência 

para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea oo) do nº1 

do artigo33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, designar o Vereador Carlos Manuel de Oliveira Canais para representar o Município 

de Condeixa-a-Nova na Direção, com o cargo de tesoureiro, da Agência para o Desenvolvimento 

dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego. ------------------------------------------------------------  

 

 

 



 

Colocação de sinalética na Rua de São Pedro em Anobra. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a sinalética patente nos 

documentos constantes do processo, em cumprimento do exposto no Regulamento Municipal de 

Trânsito. 

 

Apoio Financeiro à Associação Recreativa e Desportiva da Venda da Luísa no âmbito do I 

Trail da Escarpiada. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de 3.500,00 euros à Associação Recreativa e Desportiva da Venda da Luísa, 

para fazer face às despesas inerentes ao evento “I Trail da Escarpiada” realizado no dia 4 de 

dezembro de 2021, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento 

de cabimento nº 19198, patenteado no processo.  -----------------------------------------------------------  

 

Apoio Financeiro à Associação Recreativa e Desportiva da Venda da Luísa, no âmbito da 

deslocação à Madeira da Equipa de Futsal Feminina – Jogo da Taça de Portugal. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de 532,98 euros à Associação Recreativa e Desportiva da Venda da Luísa, 

correspondente a 25% das despesas pagas, inerentes à deslocação e alojamento da Equipa de 

Futsal Feminina à Madeira para o Jogo da Taça de Portugal no dia 4 de dezembro de 2021, cujo 

valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de cabimento nº 19197, 

patenteado no processo.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apoio Financeiro ao BlackBulls Cycling Team no âmbito da 5ª Etapa da Taça de Portugal 

de XCM. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de 3.500,00 euros à BlackBulls Cycling Team, para fazer face às despesas 

decorrentes da organização da 5ª Etapa da Taça de Portugal de XCM, realizada no dia 31 de 

outubro de 2021, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de 

cabimento nº 19196, patenteado no processo. 

 

Apoio Financeiro à Casa do Benfica, para melhoria das instalações da sede. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de 2.000,00 euros à Casa do Benfica do Concelho de Condeixa, para fazer 

face às despesas inerentes às obras de melhoria da sede, cujo valor se encontra devidamente 

salvaguardado, através do documento de cabimento nº 19201, patenteado no processo. O Sr. 

Vereador Nuno Claro não participou da votação por se considerar impedido em virtude de 

pertencer aos órgãos sociais da Casa do Benfica de Condeixa. 

 

 

 



Apoio Financeiro à Academia de Desportos de Condeixa no âmbito do evento “Acreditar 

no Futsal”. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de 1.996,29 euros à Academia de Desportos de Condeixa, para fazer face às 

despesas decorrentes do evento “Acreditar no Futsal”, cujo valor se encontra devidamente 

salvaguardado, através do documento de cabimento nº 19194, patenteado no processo. 

 

Candidatura Ideias com Mérito “Minha Escola, Meu Império – alia jacta est” 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o apoio financeiro à 

candidatura Ideias com Mérito “Minha Escola, Meu Império – alia jacta est”, a submeter pelo 

Agrupamento de Escolas à Rede de Bibliotecas Escolares, ficando este condicionado à respetiva 

aprovação e o valor atribuído sujeito a decisão posterior do órgão executivo. 

 

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 novembro de 2021. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não usar o direito de preferência 

em relação aos 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 

novembro de 2021. 

 

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 técnico superior (área de antropologia e filosofia), para a Unidade de Gestão 

de Equipamentos Museológicos, recorrendo a reserva de recrutamento. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Nuno Claro e Silvino Capitão, autorizar o recurso à reserva de recrutamento 

existente na sequência dos procedimentos concursais supra identificados, para proceder ao 

recrutamento de dois postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Técnico Superior, área de 

Antropologia e Filosofia, para a Unidade de Gestão de Equipamentos Museológicos, existentes 

no mapa de pessoal para o ano de 2022. O Sr. Vereador Luís Silva não participou da votação 

por se considerar impedido em virtude de ser pai dos filhos de uma das interessadas. 

 

Processo disciplinar nº 2021/500.20.300/1 - Instauração de Processo de Inquérito – 

Relatório Final. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou por maioria, com quatro votos a favor e três votos 

em branco, aprovar a aplicação da sanção disciplinar de suspensão por 20 (vinte) dias, prevista 

e punida na alínea c), do nº 1 do art.º 180º, art.º 186º, alínea m) da LTFP, graduada em 

conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 181.º da citada LTFP, assim como a suspensão 

da execução da sanção pelo período de um ano, nos termos e para os efeitos do art.º 192º da 

LTFP e nomeadamente no seu nº 2. 



 

Aprovação da manutenção dos Tarifários dos Serviços de Abastecimento de Água, 

Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos para o ano 2022. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores do PSD, aprovar a manutenção para o ano de 2022 dos tarifários dos Serviços de 

Abastecimento Público de Água, Saneamento de Águas Residuais Urbanas e Gestão de 

Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana, que se encontram atualmente em vigor. 

 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município relativo a danos causados 

numa habitação, sita na Rua da Fonte em Arrifana – Proposta de Indeferimento. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores do PSD, concordar com a proposta de decisão apresentada no referido parecer 

jurídico e, com os fundamentos de facto e de direito nele constantes, indeferir o pedido de 

responsabilidade civil apresentado pela reclamante.  

 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município relativo a danos sofridos na 

sequência de um despiste de motociclo. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores do PSD, concordar com a proposta de decisão apresentada no referido parecer 

jurídico e, com os fundamentos de facto e de direito nele constantes, indeferir o pedido de 

responsabilidade civil apresentado pela reclamante.  

 

Processo nº 01/2020/24 em nome de José António das Neves Ribeiro, para legalização de 

obras de ampliação e alteração de habitação, legalização de obras de construção de 

anexo, legalização de obras de construção de piscina e legalização de obras de ampliação 

de muro, sito em Ega, Freguesia de Ega. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

nos termos do 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo 

o requerente cumprir com os condicionalismos constantes da informação técnica. 

 

Processo nº 01/2020/50 em nome de José Luís Carrilo Lopes Simões, para legalização de 

obras de alteração e ampliação (em altura) de um edifício destinado a armazém, sito em 

Dadas, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

nos termos do 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo 

o requerente cumprir com os condicionalismos constantes da informação técnica. 

 

Processo nº01/2021/1, em nome de Manuel António Palrilha Gásio, para emissão de 

certidão referente à constituição de um prédio em regime de propriedade horizontal, sito 

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

Nova. 



● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, devendo ser 

emitida a certidão de constituição do prédio em regime de propriedade horizontal, uma vez que 

as frações autónomas além de constituírem unidades independentes, são distintas e isoladas 

entre si, com saída própria para uma parte comum do prédio ou para a via pública. ----------------  

 

Processo nº01/2021/12, em nome de José António Varela da Silva, para legalização de 

obras de ampliação e alteração de habitação, com obras ainda por realizar, sita na Rua 

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

a-Nova. 

 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 

referente à legalização das obras de ampliação e alteração de habitação, com obras ainda por 

realizar, nos termos do artigo 20º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, devendo o requerente cumprir com os condicionalismos constantes da informação 

técnica. 

 

Processo nº01/2021/20 em nome de Restaurante . Come - Pendulo Romano Ldª, para 

legalização de obras de alteração de fachada, sito em Rua Elsa Sotto Mayor, Condeixa-a-

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

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 

referente à legalização das obras de alteração de fachada de um edifício, nos termos do artigo 

20º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação, devendo o requerente 

cumprir com os condicionalismos constantes da informação técnica. 

 

Processo nº 01/2021/26 em nome de Flávio Joel Rodrigues Lopes e Carla Margarida de 

Oliveira Ribeiro, para obras de construção de um edifício destinado a habitação, de um 

anexo e de muros, com obras de urbanização, sito em Arrocha, União das Freguesias de 

Sebal e Belide. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

nos termos do 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo 

o requerente cumprir com os condicionalismos constantes da informação técnica. 

 

Processo nº01/2021/42, em nome de Trilhos e Savanas, para obras de alteração de fachada 

de um edifício destinado a ser utilizado como serviços - estabelecimento de restauração 

e bebidas, sito em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura 

referente às obras de alteração de fachada de edifício, nos termos do artigo 20º do Decreto-lei 

nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o requerente cumprir os 

condicionalismos constantes da informação técnica. 

 



Processo nº 01/2021/51 em nome de Marina Isabel Gaspar Pires, para obras de construção 

de habitação e para construção de muros, sito em Ega, Freguesia de Ega. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

nos termos do 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo 

o requerente cumprir os condicionalismos constantes da informação técnica. 

 

Processo nº 08/2021/94, em nome de Elvira dos Santos Ramalho da Costa, para emissão 

de certidão de constituição de compropriedade nos termos do artigo 54º da Lei nº91/95, 

de 2 de setembro, na sua atual redação, para um prédio sito em Bendafé, União das 

Freguesias de Vila Seca e Bendafé. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

realização do ato ou negócio jurídico entre vivos, de que resultará a constituição de 

compropriedade de um prédio rústico, atendendo a que se encontra cumprido o disposto no 

artigo 54º da Lei nº91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação, devendo ser emitida a 

respetiva certidão. 

 

 

Concurso de Montras de Natal de Condeixa-a-Nova 2021 – Ratificação de despacho. 

● Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores do PSD, ratificar o despacho datado de 11 de novembro de 2021, que autorizou o 

Concurso de Montras de Natal de Condeixa-a-Nova 2021 nos termos propostos, ao abrigo da 

competência que lhe é conferida pelo número 3 do artigo 35º, do anexo I da Lei número 75/2013, 

de 12 de setembro, na atual redação. 

 

 

E eu,                                                                     , Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, o subscrevi. 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 7 de janeiro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Nuno Moita da Costa 


