
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº70/2022 

 

 

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 31 de agosto 

de 2022: 

 

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

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

deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração de contratos-programa com os clubes que 

apresentaram candidatura a apoios à atividade desportiva para a época desportiva 

2021/2022, nos valores remanescentes ao anteriormente atribuído. 

 

Renovação do contrato de arrendamento da Cafetaria, sita no Museu PO.RO.S.  

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do contrato de arrendamento 

da cafetaria, sita no Museu PO.RO. S. por mais 1 ano. 

 

Consulta Prévia ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra para fornecimento de energia elétrica 

para as instalações alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), Baixa Tensão Especial 

(BTE) e Média Tensão (MT) pertencentes ao Município de Condeixa-a-Nova.  

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de Consulta Prévia para a 

formação de um contrato ao abrigo do Acordo Quadro acima referido, autorizar a despesa do 

procedimento, aprovar o Programa de Concurso e Caderno de Encargos, a designação do 

Júri e a designação do Gestor do Contrato.  

 

 

 

 

 



Protocolo de cedência das instalações do antigo Centro de Dia, propriedade do Centro 

Social Polivalente de Ega, ao Município de Condeixa-a-Nova, para funcionamento das 

atividades letivas e não letivas dos alunos da Escola Básica do 1ºciclo de Ega – ano letivo 

2022/2023.  

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de cedência das instalações 

do antigo Centro de Dia, propriedade do Centro Social Polivalente de Ega, ao Município de 

Condeixa-a-Nova, para funcionamento das atividades letivas e não letivas dos alunos da 

Escola Básica do 1ºciclo de Ega para o ano letivo 2022/2023. 

 

Proposta de autorização para recrutamento de dois postos de trabalho na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e 

categoria de assistente operacional (condutor de máquinas pesadas e veículos especiais) 

- recurso à bolsa da reserva de recrutamento.  

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, autorizar o recrutamento de dois postos de 

trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional (condutor de máquinas 

pesadas e veículos especiais), para a Unidade de Gestão Ambiental, de Resíduos e 

Equipamentos, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, previstos no mapa de pessoal 

para o ano de 2022, através do recurso à bolsa da reserva de recrutamento interna do 

procedimento concursal supra identificado. 

 

Proposta de autorização para recrutamento de um posto de trabalho na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e 

categoria de técnico superior (área de engenharia do ambiente) - recurso à bolsa da 

reserva de recrutamento. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, autorizar o recrutamento de um posto de trabalho na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na 

carreira/categoria de Técnico Superior (área de engenharia do ambiente), para a Unidade de 

Gestão Ambiental, de Resíduos e Equipamentos, da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, previsto no mapa de pessoal para o ano de 2022, através do recurso à bolsa da 

reserva de recrutamento interna do procedimento concursal supra identificado. 

 

Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e o 

Município de Condeixa-a-Nova - Constituição da Equipa para a Igualdade na Vida Local de 

Condeixa.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, nomear os 

seguintes elementos com vista à constituição da EIVL de Condeixa:  



Conselheira/o Local para a Igualdade - interno: Mariana Marques Pimentel; Cargo/ Função 

na Autarquia: Coordenadora da Unidade de Ação Social e Saúde;  

  Conselheira/o Local para a Igualdade - externo: Marília Tomé Pedroso dos Reis Torres; 

cargo/ Função: Elemento da Assembleia Municipal;  

Dirigentes da Câmara Municipal:  

Carlos Manuel de Oliveira Canais – Vereador Ação Social e Saúde;  

       Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia – Vereadora Educação e Formação Profissional;  

Sérgio Emanuel Mamede Fernandes – Diretor de Departamento Administrativo, Financeiro 

e de Educação;  

Ana Sofia Semedo Correia – Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de 

Desenvolvimento;  

Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho – Chefe de Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos;  

Joana Pires Ameixoeiro – Gabinete de Comunicação e Relações Públicas;   

Investigador/ Especialista: 

Helena Reis Amaro da Luz – Professora Doutora na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra;  

Representante de ONG: 

Paula Duarte – Coordenadora do Instituto de Apoio à Criança – Polo de Coimbra;  

Mais deliberou, por maioria que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal 

para efeitos de conhecimento, conforme estabelecido no nº 5 da cláusula supracitada e para 

efeitos de indicação de representantes daquele órgão (até ao máximo de quatro) para 

integrar a EIVL, conforme previsto no nº 3 da referida cláusula.  

 

Processo nº 01/2020/57 em nome de José Ferreira Pires Ribeiro para obras de alteração e 

ampliação de edifício destinado a arrumos, sito em Anobra, Freguesia de Anobra – 

aditamento ao projeto de arquitetura aprovado em reunião de Câmara de 27/01/2021.  

 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 01/2021/29 em nome de Adelina Maria Marques dos Santos Silva para obras 

de demolição de um edifício existente destinado a habitação, obras de construção de 

edifício destinado a habitação, obras de construção de piscina e muros e legalização de 

obras de construção de um anexo, sito em Courelas, Bruscos, União das Freguesias de 

Vila Seca.  

 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 a requerente 

cumprir com as condições constantes da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 



Processo nº 01/2021/37 em nome de Ana Margarida de Oliveira Felício e Luís Miguel de 

Carvalho Nunes para obras de alteração e ampliação de um muro confinante com a via 

pública e alteração ao projeto de obras de urbanização [alterações a efetuar durante o 

decorrer da obra titulada pelo alvará nº 12/2019], sito em Casal Carrito, Freguesia de 

Anobra – Alterações ao projeto de arquitetura inicialmente aprovado, em reunião de 

Câmara de 20/06/2018.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos do 20º, 

conjugado com o artigo 83º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, devendo os requerentes cumprir com as condições constantes da informação dos 

respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 01/2021/59 em nome de Prenúncio do Futuro, Lda., para obras de construção 

de habitação bi-familiar e construção de muros, com obras de urbanização para 

beneficiação do arruamento, nos termos do artigo 25º do RJUE, na sua atual redação, e, 

pedido de destaque de uma parcela de terreno, sito em Ameixeira, União das Freguesias 

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

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, com obras de 

urbanização, nos termos do 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, devendo a requerente cumprir com as condições constantes da informação dos 

respetivos serviços técnicos. 

Mais deliberou, a Câmara Municipal por unanimidade, aprovar o pedido de destaque, nos 

termos do nº 9 do artigo 6º do RJUE, na sua atual redação, uma vez que cumpre o nº 4 do 

artigo 6º do diploma legal já referido, devendo ser emitida a respetiva certidão. 

 

Processo nº 01/2022/4 em nome de Carlos Alberto Fontes Guiné, para obras de ampliação 

e alteração de edifício destinado a habitação unifamiliar e obras de construção de piscina, 

sito em Rua de Condeixinha, em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, 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 01/2022/14 em nome de Sérgio Miguel Pinto Elias para obras de ampliação e 

alteração de habitação ao projeto inicialmente aprovado relativo à obra com o alvará nº 

10/2017, sito em Zambujal, Freguesia de Zambujal – aditamento à deliberação tomada em 

reunião de Câmara Municipal de 22/06/2022 [prazo de execução da obra]. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento ao projeto de arquitetura, já 

aprovado, nos termos do artigo 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 



redação, no que diz respeito ao prazo de execução da obra, devendo ser cumprido o 

condicionalismo constante da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 08/2022/65 em nome de Beiradovermelho, Unipessoal, Lda. e 

Inteligentepartilha, Lda., para destaque de parcela de terreno sito em Arrifana, Freguesia 

de Ega. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, e 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. 

 

MNPPP510 “Monte Vale Grande” – pedido de parecer sobre a atribuição de direitos de 

prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caulino e minerais associados, numa área 

situada nos concelhos de Soure e Condeixa-a-Nova - ratificação do ato administrativo 

datado de 28/07/2022, praticado pelo Sr. Presidente da Câmara. 

 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, relativa ao parecer favorável à 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caulino e minerais 

associados, numa área situada nos concelhos de Soure e Condeixa-a-Nova. 

 

 

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

subscrevi. 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 15 de setembro de 2022 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


