
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº 47/2022 

 

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 11 de abril de 

2022: 

Apoio Financeiro ao Centro Cultural e Recreativo de Alcabideque no âmbito da realização 

da prova de Trail Running – Castellum Trail.  

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

apoio financeiro no valor de 3.000,00 euros ao Centro Cultural e Recreativo de Alcabideque 

para realização da prova de Trail Running – Castellum Trail. 

 

Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Município de Condeixa-a-

Nova relativos ao exercício económico de 2021.  

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

Vereadores do PSD, aprovar os Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão 

do Município de Condeixa-a-Nova relativos ao exercício económico de 2021. 

  

Aquisição de dois prédios (Urbano e Rústico), sitos na Rua Dr. Simão da Cunha e em 

Serrado, respetivamente, União das Freguesias Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição do prédio 

inscrito na matriz predial urbana sob o nº 2113, sito na Rua Dr. Simão da Cunha, nº 84, da 

União das Freguesias Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, denominada casa de habitação 

de cave, rés-do-chão e primeiro andar, com a área total de 116,60 m2, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Condeixa-a-Nova sob o nº 367/19900307 e do prédio 

inscrito na matriz predial rústica sob o nº 120, sito em Serrado, da União das Freguesias 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, denominado terra de cultura, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Condeixa -a- Nova, sob o nº 366/19900307. 

 

Desintegração e aquisição da parcela com a área de 32.180,50 m2 do artigo matricial 

rústico 2634º sito na Quinta da Mata do Sobreiro da União das Freguesias de Sebal e 

Belide, para ampliação da Zona Industrial Ligeira de Condeixa.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a desintegração e 

aquisição da parcela de terreno do artigo matricial rústico 2634º sito na Quinta da Mata do 



Sobreiro da União das Freguesias de Sebal e Belide, com a área de 32.180,50 m2, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Condeixa-a-Nova sob o nº 298/20070919, para 

ampliação da Zona Industrial Ligeira de Condeixa. 

 

Aquisição de dois prédios urbanos sitos em Alcouce, União das Freguesias de Vila Seca 

e Bendafé.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição do artigo 

matricial urbano nº 522 da União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé, composta por casa 

de arrumação e pátio, com a área total de 55,25 m2, e do artigo matricial urbano nº 523 da 

União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé, composta de casa de habitação, com a área 

total de 60,80 m2. 

 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município, relativo a danos causados 

em pneu de viatura - Processo nº 2022/300.40.511/8 - Proposta de indeferimento (Decisão 

Final).  

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

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

em habitação devido à elevada pressão de água – Processo nº 2022/300.40.511/1 - 

Proposta de indeferimento (Decisão Final). 

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

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

em pneu de viatura – Processo nº 2022/950.20.001/7 - Proposta de indeferimento (Decisão 

Final).  

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

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

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

responsabilidade civil apresentado pelo reclamante. 

 

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2º grau para 

a Divisão de Educação – Designação de Júri. 

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

designação do júri relativo ao procedimento concursal para provimento do cargo de direção 

intermédia de 2º grau para a Divisão de Educação, remetendo a mesma à Assembleia 

Municipal. 



 

 

 

 

Alteração ao Mapa de Pessoal 2022.  

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

alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2022, nomeadamente, no que respeita à 

identificação e justificação dos postos de trabalho da carreira geral de assistente operacional 

cuja caraterização implica o exercício de funções em condições de penosidade e 

insalubridade, remetendo a mesma à Assembleia Municipal. 

 

Processo nº 01/2021/3 em nome de Agostinho Isidoro Branco, relativo a alterações para 

legalização de obras de construção de um anexo destinado a canil, com obras de alteração 

de muros, sito em Arrifana, Freguesia de Ega. 

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

em epígrafe e 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 as condições constantes da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 01/2021/27 em nome de Jorge Adelino Fernandes Simões Mendes para obras 

de ampliação e alteração de habitação e obras de construção de piscina, sito em Póvoa 

de Pêgas, Freguesia de Zambujal.  

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

em epígrafe e 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 as condições constantes da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 01/2021/60 em nome de Jasmim Protagonista, Lda. para obras de construção 

de estabelecimento comercial e muros, com obras de urbanização, sito em Faia, Condeixa-

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

Velha e Condeixa-a-Nova - pagamento da licença de obras em prestações. 

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

em epígrafe e 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 as condições constantes da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 01/2021/73 em nome de Joana dos Santos Fonseca para obras de alteração 

[reabilitação nos termos do RJRU] de um edifício destinado a habitação, obras de 

alteração de um edifício destinado a anexo e obras de alteração de muro confinante com 

a via pública, sito em Casmilo, Freguesia de Furadouro. 

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

o requerente cumprir com as condições constantes da informação dos respetivos serviços 

técnicos. 

  

Processo nº01/2021/81 em nome de Pedro António Santos Pita, para obras de construção 

de habitação, anexo e muros, sito em Faia, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.  

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

mencionado em epigrafe 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 com as condições constantes da informação dos respetivos 

serviços técnicos. 

 

Processo nº 08/2021/46 em nome de Tiago Filipe Cordeiro Roque e Ana Luísa Loreto da 

Fonte para, verificação das condições de segurança e salubridade e do estado de 

conservação da edificação sita em Rua Alfredo Pires de Miranda, em Casével, Freguesia 

de Ega – pedido de prorrogação de prazo para a realização das obras, determinadas em 

reunião de Câmara de 03/11/2021.  

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

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de prorrogação de 

prazo para a realização de obras de conservação. 

 

Processo nº 14/2019/9 em nome de Centro Desportivo de Campizes, referente a obras de 

conservação necessárias de más condições de segurança e de salubridade, sito em 

Campizes, Freguesia de Ega.  

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

mencionada em epígrafe e deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para apresentar 

os elementos com vista à regularização da situação, no prazo de 90 dias, conforme se 

encontram descritas no auto de vistoria, nos termos do nº2 / nº3 do art.º 89º do DL nº555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação, sob pena de incorrer em contraordenação, punível 

nos termos estabelecidos na alínea s) nº 1 do art.º 98º do mesmo diploma. 

 

Coesão Territorial - Requalificação Urbana - Execução do PARU - Reabilitação da Fábrica 

de Cerâmica de Conímbriga - Empreitadas - Comunicação de subempreitada. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a subempreitada dos 

trabalhos de cofragem e armação de aço à firma “Habicomba - Construções, Lda. e que foram 

adjudicados à firma Socértima – Sociedade de Construções do Cértima, Lda. na obra 

Empreitada da Obra de “Coesão Territorial - Requalificação Urbana - Execução do PARU - 

Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conímbriga – Empreitadas. 

 

 



Proposta de celebração de acordo de parceria com a ADEC – Associação de 

Desenvolvimento Empresarial de Condeixa-a-Nova, no âmbito da candidatura ao Aviso de 

Concurso N.º 01/C16-i02/2022, enquadrado pela Componente 16 do PRR, que visa a 

criação de um Bairro Comercial Digital. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do 

acordo de parceria com a ADEC – Associação de Desenvolvimento Empresarial de 

Condeixa-a-Nova, no âmbito da candidatura ao Aviso de Concurso N.º 01/C16-i02/2022, 

enquadrado pela Componente 16 do PRR, que visa a criação de um Bairro Comercial 

Digital. 

 

 

E eu, Adelaide Montenegro, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, o 

subscrevi. 

 

 

 

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


