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           ORDEM DO DIA 

 
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 
8 de fevereiro de 2023 

 
 

Nos termos da alínea o), do número 1, do artigo 35º e número 2, do artigo 53º, do Anexo 

I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, a seguir se indicam os assuntos da ordem do dia, para a reunião acima referida, 

a realizar pelas 10 horas no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município. 

 

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 25 de janeiro de 2023. 

 

 II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

III. Informações  

 

IV. Ordem do Dia  

 

A. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação  

A.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

A.1.2. Contabilidade e Orçamento  

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.  

 

1.2.2. Declaração de compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, 

a 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 15º da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso.  

 

1.2.3. Apoio Financeiro à GREHC, Grupo de Reconstituição Histórica de Condeixa, no 

âmbito da Cerimónia de Evocação dos 212 anos do Combate do Casal Novo. 

 

A.1.3. Património e Controlo  
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1.3.1. 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 dezembro de 2022.  

 

A.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  

 

2.1. Aprovação do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na CIM 

RC, no âmbito dos procedimentos contraordenacionais no domínio do estacionamento 

público.  

 

B. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento  

B.1. Divisão de Planeamento Urbanístico e de Reabilitação Urbana  

 

1.1. Processo nº 01/2020/6 em nome de Pedro Miguel Garcia Lucas, para legalização de 

obras de ampliação e alteração de um edifício destinado a habitação, sito em Campizes, 

Freguesia de Ega.  

 

1.2. Processo nº 01/2021/80 em nome de Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Condeixa-a-Nova, para obras de construção de edifício destinado a ser 

utilizado como edifício operacional dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, 

obras de construção de edifício destinado a ser utilizado como “ Casa Escola” e 

construção de muros limitadores da propriedade, com obras de urbanização 

(beneficiação da rua Padre Bento Menni), sito em Condeixa-a-Nova, União das 

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

 

1.3. Processo nº 01/2022/40 em nome de José António Paiva Vilhena, para legalização 

de obras de ampliação e alteração de habitação, sita em Vale de Janes, Freguesia de 

Furadouro.  

 

1.4. Processo nº 01/2022/41 em nome de Helena Isabel Oliveira Marques e Telmo Filipe 

Carmim Bernardes para obras de ampliação e alteração de habitação e obras de 

alteração de muros, sito na Rua da República, em Anobra, Freguesia de Anobra – 

alteração ao projeto de arquitetura, aprovado em reunião de Câmara de 12/10/2022 

relativamente ao muro confrontante com a via pública.  
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1.5. Processo nº 01/2022/48 em nome de Joel Gonçalves Ferragem para obras de 

construção de edifício destinado a recolha de alfaias agrícolas e muro, sito em Sobreiro, 

União das Freguesias de Sebal e Belide – Retificação do ato administrativo que aprovou 

o projeto de arquitetura em reunião de Câmara Municipal de 23/11/2022.  

 

1.6. Processo nº02/2022/4 em nome de Lidl & Companhia para alteração à licença da 

operação de loteamento titulado por alvará 1/2002 (5ºAditamento) para o prédio sito na 

Urbanização Faia Nova, lote B2 em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova – avaliação da área de cedência em falta.  

 

1.7. Processo nº02/2022/5 em nome de Prolote – Urbanizar, Construir, Compra e Venda 

de Imoveis para alteração à licença para operação de loteamento titulada por alvará 

2/2000 (1º, 2º e 3º aditamentos), no prédio sito na Urbanização do Mercado, em 

Condeixa-a-Nova, União das Freguesia de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

  

1.8. Processo nº08/2022/149 em nome de Adelina Maria Marques dos Santos Silva para 

emissão de certidão de constituição de compropriedade nos termos do artigo 54º da Lei 

nº91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação, para um prédio sito em Courelas, 

Bruscos, União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé.  

 

1.9. Processo nº11/2022/15 - Atribuição de topónimo – “Rua da Azenha“, na União das 

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

 

1.10. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e de Financiamento 

das Atividades exercidas ao abrigo das competências delegadas dos Municípios 

enquanto Autoridades de Transporte - nova minuta do Acordo de Financiamento do 

serviço intermunicipal e inter-regional.  

 

B. Unidade de Apoio ao Investidor  

 

1. Renovação do contrato de arrendamento da Banca H10, sita no Mercado Municipal.  

 

2. Atribuição de prémios aos vencedores do Concurso de Montras de Natal 2022.  
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Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 3 de fevereiro de 2023.  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 

 

 

 

 

 

 


