
    

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº5/2023 

 

 

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 25 de janeiro 

de 2023: 

 

Proposta de preço de bilhetes para a 7ª Edição do Festival Deniz-Jacinto a realizar entre 

20 de janeiro e 9 de fevereiro de 2023 – ratificação de despacho.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara 

proferido no dia 17 de janeiro de 2022, ao abrigo do nº 3 do artigo 35.º, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro que autorizou o preço da venda dos bilhetes para o VII Festival Deniz-Jacinto, 

a realizar entre 20 de janeiro e 9 de fevereiro, do corrente ano. 

 

Proposta de atribuição de prémios no âmbito do Concurso de Poesia na Biblioteca 2023. 

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos prémios abaixo indicados, 

por ordem de mérito, ao abrigo do Regulamento Municipal do Concurso «Poesia na 

Biblioteca»: 1.º prémio: 500,00 euros; 2.º prémio: 250,00 euros; 3.º prémio: 150,00 euros. 

 

Proposta de valor para venda ao público do Livro "Galeria de Retratos, Mobiliário e 

Biblioteca de Fortunato de Carvalho Bandeira 1885 | 1961".  

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

em epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de 7,50 euros para venda ao 

público do referido livro. 

 

Apoio financeiro à União Sport Anobra para elaboração dos projetos de especialidade 

relativos à construção de um edifício de apoio à sede. 

 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 5.904,00 euros, para a construção de um edifício de apoio à sede. 

 



Atribuição de Fundo Fixo (Fundo de Maneiro) à Presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, no âmbito do exercício das respetivas funções.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, nos termos da Portaria nº189/2016 de 14 de julho, 

aprovar a atribuição de um fundo fixo, à Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens [CPCJ] de Condeixa-a-Nova. 

 

Pedido de responsabilidade civil extracontratual relativo a danos causados em viatura - 

Proposta de indeferimento – Decisão Final. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de decisão apresentada no 

parecer jurídico e indeferir o pedido de responsabilidade civil apresentado. 

 

Anulação do procedimento concursal para a ocupação do cargo de direção intermédia de 

2º grau para a Divisão de Obras.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a revogação da deliberação inerente à 

proposta de designação dos membros do Júri do respetivo procedimento, tomada em reunião 

de Câmara de 10 de fevereiro de 2021 e submeter o presente processo à Assembleia 

Municipal para efeitos de revogação da deliberação tomada em sessão de 22 de fevereiro de 

2021. 

 

Processo nº01/2022/30 em nome de João Batista Passos da Costa, para obras de alteração 

e ampliação de habitação unifamiliar e muros, sito em Alcabideque, 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, nos termos do artigo 

20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o 

requerente cumprir com os condicionalismos constantes da informação dos respetivos 

serviços técnicos. 

 

Processo nº 01/2022/51 em nome de Anabela Maria Afonso Elvas Domingues, para 

ampliação e alteração de habitação - legalização, sito em Zambujal, Freguesia de 

Zambujal.  

 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 nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o 

requerente cumprir com os condicionalismos constantes da informação dos respetivos 

serviços técnicos. 

 

 

 



 

Processo de loteamento nº 02/2022/2 em nome de David Manuel dos Santos Rodrigues 

para alteração á licença de loteamento titulada pelo alvará nº 3/2000, não havendo lugar à 

realização de obras de urbanização, sito em Urbanização do Sebal, lote 5, União das 

Freguesias de Sebal e Belide. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

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

loteamento titulada pelo alvará nº 3/2000, não havendo lugar à realização de obras de 

urbanização, especificamente alteração de algumas características do lote 5, sito em 

Urbanização do Sebal, lote 5, União das Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 

23º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o 

requerente cumprir com os condicionalismos constantes da informação dos respetivos 

serviços técnicos. 

 

Processo de loteamento nº 02/2022/3 em nome de Matisilva, Carnes, Lda. para alteração á 

licença de loteamento titulada pelo alvará nº 1/2013 [legalização], sito em Zona Industrial 

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

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

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

alteração da licença da operação de loteamento titulada pelo alvará nº 1/2013, não havendo 

lugar à realização de obras de urbanização, sito em Zona Industrial de Condeixa-a-Nova – 

ZIL, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 23º, do 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o requerente 

cumprir com os condicionalismos constantes da informação dos respetivos serviços técnicos. 

Mais deliberou, a Câmara Municipal por unanimidade, aprovar, o cálculo do valor a pagar pela 

área ocupada utilizando o mesmo valor que os restantes proprietários pagaram no processo 

de alteração que deu origem ao alvará 1/2013. 

 

Processo nº02/2022/4 em nome de LIDL & Companhia para alteração à licença para 

operação de loteamento titulada pelo alvará nº1/2002 (5º aditamento) no prédio sito na 

Urbanização Faia Nova, Fornos do Castel, União das Freguesia 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 alteração da licença de loteamento nos 

termos do art.º 23º, conjugado com o nº7 do art.º 27º, do Decreto-Lei 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 14/2022/9 em nome de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Condeixa-a-Nova referente às condições de segurança e salubridade de uma habitação, 

sita da Rua Wenceslau Martins Carvalho 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, aprovar o deferimento do pedido de prorrogação de 

prazo requerido, devendo, no entanto, o mesmo ser controlado, sob pena, em caso de 

incumprimento o proprietário incorrer em contraordenação punível nos termos estabelecidos 

na alínea s) do nº 1 do artigo 98º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação. 

 

Proposta de alteração do preçário do Museu PO.RO.S.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

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

alteração do preçário do Museu PO.RO.S 

 

 

 

 

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

subscrevi. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 2 de fevereiro de 2023 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


