
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº79/2022 

 

 

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 28 de setembro 

de 2022: 

 

Colocação de sinalética sita em Cabaneiras, Condeixa-a-Nova  

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

deliberou, por unanimidade, aprovar a sinalética patente nos documentos constantes do 

processo, em cumprimento do exposto no Regulamento Municipal de Trânsito do Concelho 

de Condeixa-a-Nova.  

 

Caminhada do Património realizada no âmbito das comemorações das Jornadas 

Europeias do Património – Fixação de preço de inscrição – Ratificação de despacho.  

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

em epígrafe e deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD, ratificar 

o despacho do Sr. Presidente datado de 20 de setembro de 2022, ao abrigo da competência 

que lhe é conferida pelo número 3 do artigo 35º, do anexo I da Lei número 75/2013, de 12 de 

setembro, na atual redação, que autorizou a fixação do preço de inscrição no valor de 5,00 

euros por pessoa e a gratuitidade a crianças até aos 10 anos de idade. 

 

Apoio financeiro à Ritornello – Associação Cultural, no âmbito da realização da atividade 

“Ópera IL CAVALIER BERTONE”.  

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de 3.500,00 à Ritornello – Associação Cultural, no âmbito da realização da atividade 

“Ópera IL CAVALIER BERTONE”. 

 

 

 

 



Atribuição de Incentivo no âmbito do Protocolo celebrado entre o Município de Condeixa-

a-Nova e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova no 

dia 01/12/2016.  

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do incentivo previsto na alínea 

b) da cláusula 6ª do Protocolo celebrado entre o Município de Condeixa-a-Nova e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, destinado aos 

elementos daquela corporação que se enquadram na alínea b) da cláusula 6ª do referido 

Protocolo. 

 

Procedimento de Hasta Pública para a atribuição da exploração do snack bar no complexo 

das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento da hasta pública 

para a atribuição da exploração do Snack Bar, sito no complexo das Piscinas Municipais de 

Condeixa-a-Nova. 

 

Processo nº01/2022/17 em nome de In Salutis - Soluções de Saúde e Bem-Estar, para obras 

de construção de quatro campos de padel (instalação desportiva de base formativa) e de 

um edifício de apoio destinado a balneários e à instalação de um estabelecimento de 

restauração e/ou bebidas sito em Caneira, 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 maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar 

o projeto de arquitetura, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, devendo o requerente cumprir com as condições constantes 

da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº01/2022/23 em nome de Habitega - Empresa de Construções Ld.ª, para 

legalização de obras de alteração e ampliação (volumetria) ao projeto inicialmente 

aprovado relativo à obra com o alvará nº 31/2020 válido até 03/11/2022, sito na Avª 

Visconde Alverca, em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a-Velha.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

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

20º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o 

requerente cumprir com os condicionalismos constantes da informação dos respetivos 

serviços técnicos. 

 

 

 



Processo nº 14/2022/14 em nome de Bruna Tomé Ricacho Reis Fontes, referente à 

construção de muro e portão confinantes com a via pública e construção de anexos 

destinados a canil, sujeitas a procedimento de controlo prévio num prédio sito na Rua de 

Condeixinha, 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 a medida de tutela da legalidade urbanística 

de legalização da operação urbanística prevista na alínea d) do número 2 do artigo 102º, do 

Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação e que, ao abrigo do 

número 1 do artigo 102º-A, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, fixe um prazo máximo de 30 dias para entrega do processo de legalização. 

 

 

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

subscrevi. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 12 de outubro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


