MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

5 de junho de 2019

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 22 de maio de 2019

II. Período Antes da Ordem do Dia

III. Informações
IV. Ordem do Dia
A. Gabinete da Presidência
1. Protocolo de Colaboração entre o Núcleo Regional do Centro da Liga
Portuguesa Contra o Cancro e a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova.

2. Proposta de preçário de merchandising para venda ao público na loja do
Museu PO.RO.S – Ratificação.

3. Proposta de preço de bilhetes de acesso ao espetáculo principal do evento
“Condeixa – O Vislumbre de Um Império”.

4. Transferência de competências para as autarquias locais nas áreas da
educação; áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento
turístico e económico não afetas à atividade portuária; transporte turístico de
passageiros e do serviço público de transporte de passageiros regular em vias
navegáveis interiores e transferência de competências dos municípios para os
órgãos das freguesias - Lei 50/2018, de 16 de agosto.
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B. Gabinete de Desporto e Associativismo
1. Serviço de Associativismo
1.1. Isenção ao Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural do Sebal Grande do
pagamento da taxa pela utilização de transporte camarário, no âmbito das
deslocações à “Final Four Nacional - Liga INATEL Futsal”.

C. Gabinete Municipal de Proteção Civil
1. Proposta de alteração de Sinalização.

D. Divisão Administrativa e Financeira
1. Sector de Águas Taxas e Licenças
1.1. Aplicação do artigo 37º do Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água Obrigatoriedade de decisão por parte do órgão executivo.

2. Sector de Contabilidade
2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.

2.2. Apoio a atribuir às Associações pela participação nas atividades da Câmara
Municipal relativas a 2017, para pagamento de água e eletricidade das suas sedes
e para ajuda para a organização das Festas e romarias locais 2018 – Ratificação.

3. Sector de Património
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 abril de 2019.

E. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Serviço de Gestão Urbanística
1.1. Processo nº 01/2018/13 em nome de Nuno Miguel Galvão Gonçalves referente a
obras de construção de habitação e muros, sita em Casarias, em Belide, União
das Freguesias de Sebal e Belide.
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1.2. Processo nº 01/2019/11 em nome de Caixa Geral de Depósitos S.A. para
legalização de obras de ampliação e alteração de edifício destinado a habitação,
sito em Venda Nova, Condeixa-a-Velha, União das Freguesias de Condeixa-aVelha e Condeixa-a-Nova.

1.3. Processo nº08/2019/6 em nome de Armando Moita dos Santos Lourenço para
emissão de certidão referente ao pedido de destaque de um prédio sito em
Carrasqueiro, Condeixa-a-Velha, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e
Condeixa-a-Nova.

1.4. Processo nº08/2019/35 em nome de José António dos Santos Falcão para
emissão de certidão referente ao pedido de destaque de um prédio sito em Fojos,
União de Freguesias de Vila Seca e Bendafé.

1.5. Processo nº09/2008/2 em nome de Superpombalimo - Sociedade de Gestão
Imobiliária Lda. para averbamento das alterações pretendidas aos produtos afetos
aos equipamentos de um posto de abastecimento de combustíveis sitos em
Barreira, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.

1.6. Processo nº 14/2019/8 em nome de Maria Glória Bráz, cabeça de casal da
herança de Américo Bráz, referente a obras de demolição por a edificação
ameaçar ruína e oferecer perigo para a saúde pública e para a segurança das
pessoas, sito Fonte Coberta, Freguesia de Zambujal.

1.7. Processo nº 14/2019/9 em nome de Centro Desportivo de Campizes, referente a
obras de conservação necessárias de más condições de segurança e de
salubridade, sito em Campizes, Freguesia de Ega.
1.8. Contrato de Consórcio iNature: Termo de Adesão - para ratificação do ato
administrativo datado de 29/05/2019 praticado pelo Sr. Presidente da Câmara, ao
abrigo do disposto do nº 3 do artigo 35º do Anexo I à Lei 75/2013 de 12 de
setembro.
1.9. Atribuição de topónimo – “Rua Vale Guilherme”, Alcabideque, União das
Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.
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2. Gabinete de Apoio ao Empreendedor
2.1. Proposta de denúncia dos contratos de arrendamento de Leonel Gonçalves de
Carvalho e de Redebeb, Unipessoal Lda. – Lojas L3 e L4, respetivamente, do
Mercado Municipal.

F. Divisão de Obras
1. Um território sustentável - Água - reparação da rede de águas - Vale de Janes /
Saneamento - Redes de saneamento e águas residuais - Vale de Janes Prorrogação de Prazo - Ratificação.

2. Um território Sustentável - Água - Reparação da Rede de águas - Presa e Relves /
Saneamento - Redes de saneamento e águas residuais - Presa e RelvesProrrogação de Prazo – Ratificação.
3. Rede de saneamento e águas residuais e reparação da rede de águas - Presa e
Relves – POSEUR – Trabalhos complementares - Ratificação.
4. Um território sustentável - Água - reparação da rede de águas - Vale de Janes /
Saneamento - Redes de saneamento e águas residuais - Vale de Janes –
Trabalhos complementares e trabalhos a menos - Ratificação.
5. Redes de Saneamento e Águas Residuais – Casal de S. João – Trabalhos a
menos - Ratificação.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 31 de maio de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa

