
  

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº30/2022 

 

Nuno Miguel Martins Rondão 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 16 de fevereiro de 2022: 

 

Proposta de valor para venda ao público da obra de Paulo Silva "A PIDE Casos e Processos". 

 Deliberação: a Câmara Municipal teve conhecimento da documentação relativa ao assunto 

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de 12,00€ (IVA incluído) 

para venda ao público. 

 

Proposta de integração na Comissão de Cogestão da Reserva Natural do Paul de Arzila, das 

entidades: Universidade de Coimbra, Associação dos Amigos do Paul de Arzila; Escola 

Superior Agrária de Coimbra e Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (ao 

abrigo do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto). 

 Deliberação: a Câmara Municipal teve conhecimento da documentação relativa ao assunto 

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a integração na Comissão de 

Cogestão da Reserva Natural do Paul de Arzila, das seguintes entidades: Representante de 

instituições de ensino superior (alínea c) do n.º 1 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 

de agosto) – Universidade de Coimbra. Representantes de outras entidades (alínea e) do n.º 1 

do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto). Associação dos Amigos do Paul de 

Arzila. Escola Superior Agrária de Coimbra e Entidade Regional de Turismo do Centro de 

Portugal. 

 

 

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. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão de parecer 

favorável referente à autorização do pedido submetido ao Instituto de Conservação da Natureza 

e Florestas, I.P. (ICNF) referente à autorização para a (re)arborização de Número Sensação, Lda 

(510770711), ao abrigo das disposições legais supracitadas. 

 



 

Educação e apoio à família – Educação – Conservação, reparação, ampliação e modernização 

de escolas – Beneficiação de edifícios. EB1 de Ega – Proposta de adjudicação e aprovação 

da minuta do contrato. 

 Deliberação: a Câmara Municipal teve conhecimento da documentação relativa ao assunto 

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação da obra pelo preço 

de € 159.500,00 + IVA à proposta apresentada por– Odraude – Construção e Obras Públicas, 

Lda”, de acordo com o relatório final apresentado.  

 

 

Apoio Financeiro à Associação Recreativa e Cultural da Senhora das Dores para obras de 

reparação da sede. 

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

financeiro no valor de €802,50 à Associação Recreativa e Cultural da Senhora das Dores, 

correspondente a 75% do valor da obra realizada devido aos estragos inerentes ao Furacão 

Leslie, cuja comparticipação financeira no âmbito do Programa Equipamentos foi de 25%. 

 

 

Apoio Financeiro à ARCD Venda da Luísa, no âmbito da aquisição de uma viatura de 9 lugares 

para transporte dos atletas 

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

apoio financeiro no valor de €3.000,00 à Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Venda 

da Luísa, no âmbito da aquisição de uma viatura de 9 lugares para transporte dos atletas 

 

 

Apoio Financeiro à Associação Sempre Aprender, no âmbito da Mostra de Produtos 

Gastronómicos que decorreu no Mercado Municipal “Assim acontece em Condeixa - Rua 

Doce”. 

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

financeiro no valor de €120,00 à Associação Sempre Aprender, no âmbito da Mostra de 

Produtos Gastronómicos que decorreu no Mercado Municipal “Assim acontece em Condeixa - 

Rua Doce”. 

 

 

Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes para abertura de procedimento 

através de Concurso Público para aquisição de serviços para a revisão das Cartas Educativas 

na Região de Coimbra. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação relativa ao assunto 

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento 

através de Concurso Público para aquisição de serviços para a revisão das Cartas Educativas 

na Região de Coimbra. 

 



 

Cancelamento do ónus de renda limitada que incide sobre o prédio urbano inscrito na 

respetiva matriz sob o artigo número 1047, da União das Freguesia de Condeixa-a-Nova e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Condeixa-a-Nova sob o número 1553. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o cancelamento do ónus 

de renda limitada em virtude de já terem decorrido cinco anos após a realização da escritura de 

aquisição do imóvel. 

 

 

Processo nº 02/2021/2 em nome de Filipe José de Sousa Cotovio, para alteração da licença 

de loteamento titulada pelo alvará 3/2000 [já aditado], sito em Urbanização do Sebal, relativo 

ao lote 53, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da licença da 

operação de loteamento titulada pelo alvará nº 3/2000, sito em Urbanização do Sebal, União 

das Freguesias de Sebal e Belide, designadamente algumas condições do Lote 53, nos termos 

do artigo 23º, conjugado com o artigo 27º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, devendo o requerente cumprir as condições constantes da referida informação 

técnica.  

 

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. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, não aprovar a proposta apresentada, com o voto a 

favor do Sr. Vice-presidente, os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD e com as abstenções 

dos Srs. Vereadores Ana Manaia e Carlos Canais, relativo ao 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. 

 

Candidatura à Medida Social de Apoio à Recuperação de Imóveis Degradados para munícipes 

em situação de Carência económica. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação 

financeira, nos termos do nº 3 do artigo 3.º do Regulamento de apoio à recuperação de imóveis 

degradados para munícipes em situação de carência socioeconómica, no valor de €3.500,00. 

 

 

Renovação do contrato de arrendamento da Loja 15, sito no Mercado Municipal 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do contrato 

de arrendamento por mais cinco anos, ao abrigo do nº 1 do artigo 18º do Regulamento do 

Mercado Municipal, com efeitos à data do términus da sua cessação. 

 



 

 

E eu, _____________________, Chefe da Divisão Administrativa e Recursos Humanos o subscrevi. 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 07 de março de 2022 

 

 O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


