
  

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

 

EDITAL Nº84/2022 

 

 

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 26 de outubro 

de 2022: 

 

Colocação de sinalética na Rua Terras Velhas e Rua Vale Guilherme em Alcabideque.  

 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.  

 

Colocação de sinalética na Rua da Igreja e Rua da Marmeleira em Sebal.  

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

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.  

 

Adesão do Município de Condeixa-a-Nova à Associação Portuguesa de Distribuição e 

Drenagem de Águas (APDA).  

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Condeixa-a-

Nova à Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), bem como os 

respetivos estatutos, o pagamento da joia de inscrição no valor de 100,00 euros,  a quota 

anual no valor de 450,00 euros, e submeter o assunto à Assembleia Municipal, para que este 

Órgão delibere sobre a referida adesão. 

 

Apoio financeiro à Fundação ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação 

Profissional, no âmbito do evento “Winefest”.  

 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 1.650,00 euros à Fundação ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação 

Profissional. 

 

Apoio financeiro aos Ugas – Associação Desportiva e Cultural de Ega, no âmbito da 

deslocação da equipa feminina federada de ténis de mesa aos Açores.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

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

de 38,03 euros aos Ugas – Associação Desportiva e Cultural de Ega. 

 

Aprovação das Demonstrações Previsionais 2023-2027.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar 

a proposta das Demonstrações Previsionais para os anos económicos de 2023 a 2027, 

submetendo a mesma, nos termos da alínea c) do artigo 33º, da Lei número 74/2013 de 12 

de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, à Assembleia 

Municipal para efeitos de aprovação bem como a aprovação das autorizações genéricas para 

os contratos de delegação de competências com as Juntas de Freguesias e com a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; para a assunção de compromissos 

plurianuais e para  a eventual contratação de empréstimos de curto prazo até um montante 

máximo de 250.000,00 euros. 

 

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 setembro de 2022.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

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

 

Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2023.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, aprovar 

o mapa de pessoal para o ano de 2023, e submete-lo à Assembleia Municipal, para 

aprovação, nos termos e para efeitos do disposto nos normativos legais. 

 

Processo nº 01/2021/23 em nome de Eduardo André Marques dos Santos para obras de 

construção de habitação e muros, sito em Belide, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epigrafe 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 01/2021/63 em nome de António Manuel Duarte Torrão, Armando José Duarte 

Torrão e Elsa da Piedade Duarte Vendeiro para legalização de obras de ampliação e 

alteração de um edifício destinado a ser utilizado como habitação e para legalização de 

obras de construção de anexo, sito em Fornos de Castel, Freguesia de Ega. Aditamento à 

deliberação tomada em Reunião de Câmara de 20/07/2022. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epigrafe 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 01/2021/76 em nome de Ricardo Nuno Monteiro Marques para obras de 

alteração e ampliação de habitação, 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 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 01/2021/93 em nome de Maria da Conceição Milhano dos Santos Grilo, Maria 

Madalena Milhano dos Santos Grilo e Alexandrina Maria Milhano dos Santos Grilo para 

legalização de obras de alteração e ampliação de habitação Unifamiliar, sito em Várzea de 

Cima, União das Freguesias de Sebal e Belide - Aditamento à deliberação tomada em 

Reunião de Câmara de 27/04/2022. 

 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 01/2022/39 em nome de Daniel José da Silva Andrade e de Maria Madalena 

Moreira da Costa para obras de ampliação e alteração de habitação sito em Lameira de 

Baixo, Freguesia de Anobra. 

 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 02/2022/3, em nome Matisilva Carnes Lda - abertura do período de discussão 

pública referente à alteração à licença de loteamento com o alvará nº 1/2013, sito em Zona 

Industrial de Condeixa-a-Nova – ZIL, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Sebal e 

Belide. Ratificação do ato administrativo datado de 12/10/2022. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, ratificar o ato administrativo datado de 12/10/2022 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara, ao abrigo do disposto do número 3 do artigo 35º da 

Lei número 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 164º do Código do 

Procedimento Administrativo [CPA]. 

 

Processo nº 05/2022/3 em nome de Bruno Miguel Catarino dos Reis Diogo, referente a 

pedido de informação prévia para obras de construção de habitação no prédio sito em 

Casal do Paraíso, Sobreiro, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de informação prévia para obras de 

construção de habitação, conforme determina o artigo 16º do Decreto-Lei número 555/99, de 

16 de dezembro, na sua atual redação. 

 

Processo nº 14/2022/11 referente às condições de segurança e salubridade e do estado de 

conservação de uma habitação, sita na rua de Condeixinha nº8 em Condeixa-a-Nova, 

União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-Nova, propriedade de Elsa Matoso 

Leiria Pinto. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, determinar a realização das obras de conservação 

necessárias à correção de más condições de salubridade da habitação, conforme se 

encontram descritas no auto de vistoria, no prazo de 90 dias nos ternos do número 2 do artigo 

89º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, sob pena de 

incorrer em contraordenação punível nos termos estabelecidos na alínea s) número 1 do 

artigo 98º do mesmo diploma.  

 

Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para Execução da Empreitada: 

“Turismo Caminho do Futuro – Promoção Turística – Património Natural – Passadiços – 

Construção de Passadiços” – Ratificação de despacho. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho praticado pelo Sr. Presidente da 

Câmara em 27/09/2022, ao abrigo do número 3 do artigo 35.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, que aprovou o desenvolvimento do Plano de Segurança e 

Saúde para a execução da Empreitada de “Turismo Caminho do Futuro – Promoção Turística 

– Património Natural – Passadiços – Construção de Passadiços”. 

 

 

 



 

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

subscrevi. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 10 de novembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


