
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº53/2022 

 

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 25 de maio de 

2022: 

 
Pedido de prorrogação do prazo de suspensão de mandato apresentado por Susana 

Margarida Costa de Almeida Devesa. 

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do 

prazo de suspensão do mandato por mais trinta dias conforme solicitado, nos termos do 

disposto no artigo 77º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na atual redação. 

 
Adesão do Município de Condeixa-a-Nova ao Conselho Internacional dos Museus – ICOM 

Portugal.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

do PSD, aderir ao Conselho Internacional dos Museus – ICOM Portugal, bem como aprovar 

os respetivos estatutos e designe um representante do Município na Assembleia Geral. 

Mais deliberou, nos termos do disposto no número 1 do artigo 53º, por remissão do número 

3 do artigo 56º, ambos do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local [RJAEL], e da 

alínea n) do número1 do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, enviar este 

assunto à Assembleia Municipal, para que este Órgão delibere, sobre a aquisição da 

participação da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova no Conselho Internacional dos 

Museus – ICOM Portugal. 

 

Colocação de Sinalética na Rua Fernando Namora, Condeixa-a-Nova.  

 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. 

 

Colocação de Sinalética no Bairro Novo, Senhora das Dores.  

 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 a “Os UGAS” – Associação Desportiva e Cultural de Ega para aquisição 

de viatura. 

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

apoio financeiro no valor de 3.000,00 euros aos UGAS – Associação Desportiva e Cultural da 

Ega, para aquisição de uma carrinha de sete lugares. 

 

Apoio Financeiro a Condeixa Aquaclube, no âmbito do IV Torneio de Natação Conímbriga.  

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

apoio financeiro no valor de 5.000,00 euros, a Condeixa AquaClube, no âmbito do IV Torneio 

de Natação de Conimbriga.  

 

Apoio Financeiro à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa do Casal do Missa, para 

aquisição de tinta para pintura da sede.  

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

apoio financeiro no valor de 698,74 euros, para aquisição de tinta para pintura da respetiva 

sede. 

 

Apoio Financeiro ao Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, no âmbito das 

atividades desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares – 2022. 

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

apoio financeiro no valor de 300,00 euros, no âmbito das atividades desenvolvidas pelas 

Bibliotecas Escolares – 2022. 

 
Indemnização por danos em habitação, sita na Rua Alfredo Pires de Miranda, provocados 

pela infiltração de águas ocorrida na habitação, propriedade do Município de Condeixa-a-

Nova.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento ao 

lesado, no valor de 100,00 euros, correspondente ao valor da franquia. 

 

Aquisição de Serviços para Gestão das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova – 

Renovação de contrato por um ano.  

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

contrato, celebrado com a empresa Gesinserde – Gestão e Inovação nos Serviços 

Desportivos, Lda. para Aquisição de Serviços para Gestão das Piscinas Municipais de 

Condeixa-a-Nova, por mais um ano. 

 

 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município relativo a danos causados 

em elevador – Proposta de indeferimento – Decisão Final. 

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

 

Processo nº 01/2021/14 em nome de José Luís Moreira, para legalização de obras de 

alteração e ampliação de habitação e legalização de obras de construção de um anexo 

destinado a arrumos, sito em Casal da Barreira, Ega, 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 01/2021/35 em nome de Maria Augusta Mariquinhas Deveza para obras de 

ampliação de um edifício destinado a garagem e arrumos, sito em Casal da Estrada, União 

das Freguesias de Sebal e Belide.  

 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 01/2021/36 em nome de Maria Augusta Mariquinhas Deveza para obras de 

alteração de um edifício destinado a arrumos, sito em Casal da Estrada, União das 

Freguesias de Sebal e Belide.  

 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 nº01/2022/7 em nome de José Francisco Alves, para obras de ampliação e 

alteração de habitação e anexo, sito em Casal Novo, União das Freguesias de Condeixa-

a- Velha e Condeixa-a-Nova.  

 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 nº01/2022/13, em nome de Daniel Martins Neves, para obras de construção de 

edifico destinado a arrumos e muros, sita em Casal dos Pocinhos, 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 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 01/2021/91 em nome de Carlos Manuel Narciso Gaspar para obras de 

construção de anexo, sito em Furadouro, 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 nº 14/2022/3 em nome de Maria Isabel Duarte Nunes, para verificação das 

condições de segurança e salubridade e do estado de conservação de uma edificação sita 

em Rua do Fundo da Rua, em Casmilo, Freguesia de Furadouro. 

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

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, notificar o proprietário  da edificação 

para que no prazo de 60 dias, proceda à realização das obras de demolição ou de 

reconstrução necessárias à correção de más condições de segurança por a edificação 

ameaçar ruína e oferecer perigo para a saúde pública e para a segurança de pessoas, 

conforme se encontram descritas no auto de vistoria de 03/05/2022, nos termos do nº 2 e do 

nº 3 do artigo 89º, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, sob 

pena de incorrer em contra-ordenação punível nos termos estabelecidos na alínea s) do nº 1 

do artigo 98º, do mesmo diploma. 

 

Processo 14/2022/8 referente à reclamação apresentada pelo Centro de Condomínio do 

Lote B11 fração H, Urbanização Nova Conimbriga II, Condeixa-a-Nova sobre o ruido 

proveniente do funcionamento de um estabelecimento de panificação.  

 Deliberação: a Câmara Municipal deliberou, tomou conhecimento da documentação 

mencionada em epígrafe e deliberou, por unanimidade, conceder o prazo de 30 dias, para 

que a entidade exploradora do estabelecimento, apresente um pedido de certidão de 

compatibilidade ao abrigo do nº4 do artigo 18º, do Sistema da Indústria Responsável (SIR), 

sob pena de, não o fazendo, ser determinada a cessação da utilização e /ou a imposição das 

medidas cautelares de suspensão da atividade ou do encerramento preventivo do 

estabelecimento ao abrigo do artigo 72º do SIR. 

 

2ª Revisão do Plano Diretor Municipal [PDM] de Montemor-o-Velho - Ratificação do ato 

administrativo datado de 16/05/2022. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, ratificar o ato administrativo, nos termos do disposto 

do nº3 do artigo 35º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, conjugado com nº3 do artigo 164º, 

do Código de Procedimento Administrativo, no qual o Sr. Presidente da Câmara aprovou a 

proposta apresentada na referida informação técnica, referente à 2ª Revisão do PDM de 



Montemor-o-Velho, considerando que não existe questões que coloquem em causa a 

articulação com o Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova. 

 

Processo nº 01/2022/12 em nome de André Moita Canais para obras de alteração e 

ampliação de habitação unifamiliar e muros, sito em Ega, Freguesia de Ega. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada 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 01/2022/15 em nome de Daniela Filipa Ferreira Galvão para legalização de 

obras de alteração e ampliação de habitação unifamiliar e comércio e serviços (no piso 

térreo), sito em Casével, Freguesia de Ega. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epigrafe 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 05/2021/15 em nome de Ludovino Jesus Ferreira, relativo a pedido de 

informação prévia para obras de “construção de um edifício industrial de produtos 

agrícolas – secador de cereais”, sito em Venda da Luísa, Freguesia de Anobra. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável relativo ao pedido de 

informação prévia para obras de construção de um edifício industrial de produtos agrícolas – 

secador de cereais, 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 

respetiva informação técnica. 

 

 

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

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 30 de maio de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


