
 

CÂM ARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA  

 

EDITAL Nº8/2023 

 

 

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 22 de fevereiro 

de 2023: 

 

Colocação de sinalética na Entroncamento da Rua Nossa Senhora da Conceição com a 

N347, na Rua Nossa Senhora da Conceição e na Rua do Sol, em Fornos de Castel, sito na 

União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da 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 Urbanização Quinta São Tomé – Estacionamento autorizado 

a deficientes, sito na União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

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.  

 

Aprovação da Demonstração do Desempenho Orçamental do ano de 2022 e autorização 

da incorporação do saldo orçamental da gerência da execução orçamental, do ano de 

2022. 

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

em epígrafe e deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do PSD, aprovar, nos 

termos da alínea i), do número 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Demonstração do Desempenho Orçamental do ano de 2022, autorizando a 

incorporação do saldo orçamental da gerência da execução orçamental de 2022, no 

orçamento da receita, devendo, a presente proposta ser submetida, à Assembleia Municipal, 

para apreciação e votação. 

 



 

 

 

 

 

Modificação dos Documentos Previsionais - 1.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano.  

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

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

aprovar a 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano e submeter 

a mesma à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e votação, ao abrigo da alínea 

a) do número 1 do artigo 25º da Lei número 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Atribuição de apoio financeiro à Associação Orfeão Dr. João Antunes, no âmbito das 

comemorações do 25º aniversário.  

 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 3.000,00 euros, à Associação Orfeão Dr. João Antunes, no âmbito das comemorações do 

25º do aniversário. 

 

Atribuição de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Condeixa-a-Nova, no 

âmbito da realização da festa religiosa do Senhor dos Passos.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

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

500,00 euros, à Fábrica da Igreja Paroquial de Condeixa-a-Nova, no âmbito da realização da 

Festa Religiosa do Senhor dos Passos. 

 

Atribuição de apoio financeiro aos UGAS ADC de Ega para remodelação do Salão 

Polivalente de Ega.  

 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 10.000,00 euros, aos UGAS ADC de Ega, para remodelação do Salão Polivalente de Ega. 

 

Atribuição de apoio financeiro a Vítor Manuel Devesa Caçador, no âmbito da participação 

no Trial de Moto da Federação de Motociclismo de Portugal.  

 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 500.00 euros, a Vítor Manuel Devesa Caçador no âmbito da participação no Trial de Moto 

da Federação de Motociclismo de Portugal. 

 

 



Atribuição de apoio financeiro à ARCD Venda da Luísa no âmbito da organização da 2ª 

Edição do Trail da Escarpiada.  

 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 3.000.00 euros, à ARCD Venda da Luísa, no âmbito da organização da 2ª Edição do Trail 

da Escarpiada. 

 

Atribuição de apoio financeiro ao Centro Desportivo de Campizes para a realização da 1ª 

Gala da Secção de Kickboxing.  

 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 2.000.00 euros, ao Centro Desportivo de Campizes, no âmbito da realização da 1ª Gala 

da Secção Kickboxing. 

 

Atribuição de apoio financeiro à Academia de Desportos de Condeixa, no âmbito da 

participação na fase final do Campeonato Nacional de Sub-17.  

 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 1.017,50 euros, à Academia de Desportos de Condeixa, no âmbito da realização da 

participação na fase final do Campeonato Nacional Sub.-17. 

 

Atribuição de apoio financeiro à Associação BlackBulls Cycling Team, no âmbito da 

realização da prova BlackBulls GPS 2022. 

 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 3.000,00 euros, à Associação BlackBulls Cycling Team, no âmbito da realização da 

participação na fase final do Campeonato Nacional Sub.-17. 

 

Abertura de Procedimento para “Consulta prévia simplificada com vista a aquisição de 

serviços – Museu Monográfico de Conimbriga – Ampliação e Remodelação – Ref. DGPC: 

PRR_MN_230551_10.I (PROJETO)” – Ratificação de despacho. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação do despacho do Sr. Presidente 

da Câmara, datado do dia 14 de fevereiro de 2023, nos termos do nº 3 do art.º 35º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, na atual redação, que no uso das competências que lhe estão 

conferidas pela alínea f) nº 1 do art.º 35º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, conjugada com 

a competência prevista na alínea a) do nº 1 do art.º 18º do D.L nº 197/99 de 8 de Junho, e 

com o art.º 36 e 38º do Código do Contratos Públicos, aprovou a despesa, o projeto, o Convite 

e o Caderno de Encargos para realização do procedimento: “Consulta prévia simplificada com 

vista a aquisição de serviços – Museu Monográfico de Conimbriga – Ampliação e 

remodelação – Ref. DGPC: PRR_MN_230551_10.I (PROJETO)”ao abrigo nº2 do art.º 2º da 

Lei nº 30/2021, de 21 de maio”. 



 

 

 

Proposta de Revisão do Estatuto Remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção 

Civil. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

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

estatuto remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil, e submeter à Assembleia 

Municipal a presente proposta para efeitos do disposto no art.24º nº2 da Lei nº49/2012, de 29 

de agosto, relativamente à atribuição de despesas de representação. 

 

Proposta de normas para atribuição de espaços, no âmbito da Festa Religiosa do Senhor 

dos Passos de Condeixa-a-Nova.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar as condições para atribuição de espaços para 

zonas de venda de produtos alimentares e outros bens, durante a Festa Religiosa do Senhor 

dos Passos de Condeixa-a-Nova, a qual irá decorrer nos dias 11 e 12 de março de 2023. 

 

Processo nº01/2009/4 em nome de José Simões de São José e Fernanda Maria dos Santos 

Henriques para receção definitiva das obras de urbanização e libertação do remanescente 

da caução, referente ao processo de licenciamento de obras de ampliação e alteração de 

estabelecimento de venda de produtos alimentares com talho e secção acessória de 

restauração e bebidas e habitação, sito em Quinta 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 pedido para receção definitiva das obras de 

urbanização, e libertação do remanescente da caução, devendo as obras de urbanização 

serem recebidas definitivamente, assim como a libertação do remanescente do montante 

inicial da caução respetiva nos termos do nº5 do artigo 54º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. 

 

Processo nº 01/2022/52 em nome de Fábio André dos Santos Lopes, para obras de 

construção de habitação unifamiliar, piscina e muros, sito em Anobra, 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 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 01/2022/58 em nome de ADAI – Associação Para o Desenvolvimento da 

Aerodinâmica Industrial, para obras de alteração e ampliação de edifício destinado a 

laboratório de Energética e Detónica (serviços), sito em Casal da Estrada, União das 



Freguesias de Sebal e Belide – projeto de arquitetura relativo ás alterações a efetuar no 

decorrer da obra ao projeto inicialmente aprovado.  

 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, conjugado com o nº 

3 do artigo 83º do mesmo Decreto-Lei, dado que o mesmo se encontra sujeito ao 

procedimento de licença, devendo o requerente cumprir com os condicionalismos constantes 

da informação dos respetivos serviços técnicos. 

 

Processo nº 02/2001/3 em nome de Construções Ponte & Mota para emissão oficiosa do 

alvará de loteamento para o prédio sito em Quinta dos Poços 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 a emissão oficiosa do alvará de loteamento, 

nos termos do nº4 do artigo 84º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, com base nos fundamentos dados na informação dos serviços técnicos, atendendo 

a que não há despesas que necessitem de ser ressarcidas. 

 

Atribuição de topónimo – “Rua das Ladeiras”, “Rua do Vale Carvalhal” e “Travessa da 

Portela”, na União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé.  

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do topónimo de “Rua das 

Ladeiras“, “Rua do Vale Carvalhal“ e “Travessa da Portela“, da União das Freguesias de Vila 

Seca e Bendafé, conforme o disposto na alínea ss) do número 1 do artigo 33º da Lei  

nº75/2013, de 12 de setembro. 

 

Prorrogação graciosa do prazo de execução da Empreitada "Um Território Sustentável – 

Água – Reparação da Rede de Águas – Presa e Relves / Um Território Sustentável – 

Saneamento – Rede de Saneamento e Águas Residuais –Presa e Relves” – Ratificação de 

despacho. 

 Deliberação: a Câmara Municipal tomou conhecimento da documentação mencionada em 

epígrafe e deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação do despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Câmara datado do dia 7 de fevereiro de 2023, ao abrigo do número 3 do artigo 

35.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que autorizou a prorrogação 

graciosa do prazo por 60 dias, com inicio em 6 de fevereiro de 2023 relativo à empreitada: 

"Um Território Sustentável – Água – Reparação da Rede de Águas – Presa e Relves / Um 

Território Sustentável – Saneamento – Rede de Saneamento e Águas Residuais – Presa e 

Relves”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

subscrevi. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 27 de fevereiro de 2023 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 


