
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº64/2022 

 

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 julho de 

2022: 

 

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

Margarida Costa de Almeida Devesa.  

 Deliberação: a Câmara Municipal apreciou a documentação mencionada em epígrafe e 

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. 

 

Definição das normas de funcionamento para o ano de 2022 do Orçamento Participativo 

de Condeixa-a-Nova.  

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

Vereadores do PSD, aprovar as normas de funcionamento para o ano de 2022 do Orçamento 

Participativo de Condeixa-a-Nova. 

 
Apoio Financeiro à Associação Amizade Condeixa, Bretten, Longjumeau e Idanha, no 

âmbito do Festival da Juventude 2022.  

 Deliberação: a Câmara Municipal apreciou a documentação mencionada em epígrafe e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

4.600,0000 euros, à Associação Amizade Condeixa, Bretten, Longjumeau e Idanha, no 

âmbito do Festival da Juventude. 

 

Apoio Financeiro à Academia de Desportos de Condeixa, no âmbito da colaboração 

prestada no TIA 2022 – Arbitragem  

 Deliberação: a Câmara Municipal apreciou a documentação mencionada em epígrafe e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 5.400,00 

euros, à Academia de Desportos de Condeixa, no âmbito da colaboração prestada no TIA 

2022 – Arbitragem. 

 



 

 

 

 

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 maio de 2022.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da relação dos contratos de compra 

e venda de imóveis e deliberou, por unanimidade, não usar o direito de preferência. 

 

Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Sociedade 

Soenprol – Sociedade de Ensino Profissional Lda.  

 

 Deliberação: a Câmara Municipal apreciou a documentação mencionada em epígrafe e 

deliberou, por unanimidade, aprovar Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município 

de Condeixa-a-Nova e a Sociedade Soenprol – Sociedade de Ensino Profissional Lda. 

 

Projeto de Regulamento Municipal do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

– SASS.  

 Deliberação: a Câmara Municipal apreciou a documentação mencionada em epígrafe e 

deliberou, por unanimidade, submeter o Projeto de Regulamento Municipal do Serviço de 

Atendimento e Acompanhamento Social – SASS, que visa regular a organização e 

funcionamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social a consulta pública para 

recolha de sugestões, discussão e análise das propostas, em conformidade com as 

disposições previstas no Código do Procedimento Administrativo. 

 

Processo nº 01/2022/24 em nome de Maria Catarina Figueira Fonseca para obras de 

alteração e ampliação de moradia unifamiliar e anexos - legalização, sito em Ega, 

Freguesia de Ega.  

 
 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 02/2022/1 em nome de Humberto Filipe dos Santos Ferreira e Daniela Sofia 

Elói Domingues para alteração da licença de loteamento titulada pelo alvará 5/1985, 

especificamente a junção dos lotes 2 e 3 num único lote, sito em São Fipo, Freguesia de 

Ega.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da licença de loteamento, nos 



termos do artigo 23º, conjugado com o nº7 do artigo 27º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, devendo os requerentes cumprir com os condicionalismos 

constantes da informação técnica. 

 

Processo nº 08/2018/69 em nome de Marina Isabel Gaspar Pires, para destaque de parcela 

de terreno sito em Serrado - Ega, Freguesia de Ega.  

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

mencionado em epigrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de destaque, nos 

termos do nº 9, conjugado com o nº 5 do artigo 6º do RJUE, na sua atual redação, uma vez 

que, de acordo com a planta de implantação apresentada, não resultam mais de duas 

parcelas de terreno e ambas são confinantes com arruamento público, devendo para o efeito, 

ser emitida a respetiva certidão. 

 

Candidatura apresentada pela firma “IN SALUTIS – SOLUÇÕES DE SAÚDE E BEM ESTAR, 

LDA”, ao Programa GO INVEST. 

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

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura ao Programa 

GO INVEST, apresentado pela firma “IN SALUTIS – SOLUÇÕES DE SAÚDE E BEM ESTAR, 

LDA.” 

 

Proposta de Contrato-Programa a celebrar com o Condeixa Aqua Clube, no âmbito da 

Gestão do Plano de Água da Piscina Exterior | Época Balnear 2022.  

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

mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de um Contrato 

Programa com o Condeixa Aqua Clube para “Gestão do Plano de Água da Piscina Exterior”, 

no período da época balnear, com início na primeira quinzena de julho e términus na segunda 

quinzena de setembro de 2022. 

 

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

subscrevi. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 20 de julho de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Nuno Moita da Costa 


