
  

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº33/2022 

 

António Lázaro Ferreira, Vice-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 

março de 2022: 

 

Apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Condeixa-a-Nova para a realização da Festa 

Religiosa do Senhor dos Passos. 

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

financeiro no valor de 500,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de Condeixa-a-Nova, para fazer 

face às despesas decorrentes da realização da Festa Religiosa do Senhor dos Passos. 

 

Apoio Financeiro ao Centro Cultural e Recreativo de Alcabideque para obras de remodelação 

na cobertura do Salão. 

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

financeiro no valor de 14.926,00€ euros ao Centro Cultural e Recreativo de Alcabideque, para 

fazer face às despesas decorrentes das obras de remodelação na cobertura do Salão. 

 

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

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os incentivos a conceder 

pela Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova às entidades desportivas que devem servir para 

incrementar a prática desportiva e contribuir para uma melhoria técnica das atividades federadas, 

aumentar a taxa de participação desportiva dos munícipes e promover a defesa do 

associativismo desportivo. 

 

Fusão da Galp Power, SA com a Petrogal. S.A - Contrato para fornecimento de energia elétrica 

ao abrigo AQ da CIMRC. 

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

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência da posição 

contratual. 

 

 

 



Atividade “Férias da Páscoa 2022” – Preçário 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada 

com o preço de quarenta euros (40€) para participação nesta atividade que inclui alimentação 

(almoço e lanche) e seguro de acidentes pessoais para este período. Uma redução do preço 

para as crianças e jovens que estejam posicionadas nos escalões de rendimentos mais baixos, 

e ainda, que a partir do 2º participante de cada agregado familiar seja feita uma redução de cinco 

euros (5€) ao preço original de forma a promover a participação de crianças oriundas de 

agregados familiares numerosos. 

 

Empreitada “Turismo Caminho do Futuro – Promoção Turística – Património Natural – 

Passadiços – Construção de Passadiços” - Caducidade da adjudicação por não outorga do 

contrato. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade da 

adjudicação por não outorga do contrato, devendo a mesma ser precedida de audiência prévia 

nos termos do art.121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, na sua atual 

redação. 

 

Protocolo a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e o Agrupamento de Escolas de 

Condeixa - Formação em Contexto de Trabalho - Cursos Profissionais.  

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

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração do presente 

Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho entre o Agrupamento de Escolas de Condeixa 

e o Município de Condeixa-a-Nova. 

 

Processo nº 01/2021/32 em nome de José da Costa Malo, para obras de demolição de 

habitação legalmente existente, obras de construção de nova habitação, legalização de um 

anexo e obras de alteração e ampliação de um muro confinante com a via pública, sito em 

Anobra, Freguesia de Anobra. 

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

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º 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 01/2021/75 em nome de António de Jesus Miranda, Lda., para obras de ampliação 

de um edifício destinado a armazém [contemplando uma parte de legalização), sito em Venda 

da Luísa, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento sobre o conteúdo da documentação 

relativa ao assunto mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

arquitetura, nos termos do artigo 20º 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 05/2022/1 em nome de Metralha Car, Comércio e Reparação Automóvel, Lda, 

relativo a pedido de informação prévia para obras de edificação de um edifício destinado a 

serviços – Oficina Auto, sito em Cartaxa, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 Deliberação: a Câmara Municipal, tomou conhecimento sobre o conteúdo da documentação 

relativa ao assunto mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a viabilidade 

do pedido de informação prévia, conforme determina o artigo 16º do Decreto-lei nº555/99, de 

16 de dezembro, na sua atual redação, devendo ser cumpridos os condicionalismos impostos 

na informação técnica. 

 

Processo nº08/2022/6 em nome de Manuel Vieira Cordeiro para emissão de certidão referente 

à constituição de um prédio em regime de propriedade horizontal, sita na Rua de 

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

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão da 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. 

 

Aprovação da Minuta de Acordo de Gestão e Integração Paisagística na Ilha Central da 

Rotunda do IC2/EN 1. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento sobre o conteúdo da documentação 

relativa ao assunto mencionado em epígrafe e deliberou, aprovar por maioria, com a abstenção 

dos Srs. Vereadores do PSD, a Minuta de Acordo de Gestão e Integração Paisagística na Ilha 

Central da Rotunda do IC2/EN 1. 

 

Designação de um Vereador para integrar a Comissão de Toponímia, ao abrigo da alínea b) 

do artigo 11º do Regulamento Municipal de Toponímia e de Numeração de Edifícios do 

Município de Condeixa-a-Nova. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a designação do Sr. 

Vereador António Lázaro Ferreira para integrar a Comissão de Toponímia ao abrigo da 

disposição regulamentar.  

 

Empreitada da Obra de "Coesão territorial - Requalificação Urbana - Execução do Paru - 

Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conímbriga - Empreitadas" – Requerimento de 

Suspensão Parcial da Obra – Ratificação de despacho. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento sobre o conteúdo da documentação 

relativa ao assunto mencionado em epígrafe e deliberou, aprovar por maioria, com a abstenção 

dos Srs. Vereadores do PSD, ratificar o despacho que indeferiu o pedido de suspensão da obra, 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara em 8 de março de 2022. 

 

 

 



Empreitada da Obra “Coesão Territorial - Transportes Rodoviários - Reabilitação da Estrada 

Ega/Sebal” - Revisão de Preços. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento sobre o conteúdo da documentação 

relativa ao assunto mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão 

de preços relativa à Empreitada da Obra “Coesão Territorial - Transportes Rodoviários - 

Reabilitação da Estrada Ega/Sebal” no valor de 7.193,74€, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. 

 

Hasta Pública para atribuição, a título precário, por arrendamento, dos espaços disponíveis, 

sitos no Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova - Adjudicação Definitiva. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento sobre o conteúdo da documentação 

relativa ao assunto mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

adjudicação definitiva dos espaços indicados. E aprovar, que a adjudicação definitiva aos 

arrematantes Miguel Ângelo Mendonça Franco de Freitas e Maria de Fátima Gois Neves fica 

condicionada à apresentação do documento comprovativo da situação regularizada perante a 

Segurança Social. 

 

Denúncia do contrato de arrendamento da banca H2, sito no Mercado Municipal. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a denúncia do contrato 

de arrendamento da banca H2, assim como a dedução do valor de três meses de renda 

antecipada pagos no ato da celebração do mesmo no valor a pagar, ao abrigo do nº 1 do artigo 

19.º do Regulamento do Mercado Municipal, aquando da celebração dos contratos relativos às 

bancas H3 e H4. E ainda, autorizar a desocupação da banca H2 até ao próximo dia 31 de março 

de 2022.  

 

 

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

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 29 de março de 2022 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

(em substituição do Presidente da Câmara) 

 

 

 


