MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

10 de setembro 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 28 de agosto de 2019

II. Período Antes da Ordem do Dia

III. Informações
IV. Ordem do Dia
A. Gabinete da Presidência

1. Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as Entidades
Intermunicipais no domínio das áreas protegidas.

2. Transferência de competências para as Autarquias Locais e para as Entidades
Intermunicipais para o ano de 2020.

B. Divisão Administrativa e Financeira
1. Sector de Contabilidade
1.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.
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1.2. Apoio financeiro à Junta de Freguesia do Zambujal para aquisição de um trator
para trabalhos de limpeza da via pública.

1.3. Quarta Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2019.

2. Sector de Aprovisionamento
2.1. Concurso Público Internacional nº1/2018 para “Prestação de serviços técnicos de
docência e vigilância, prestação de serviços administrativos de receção e controlo
de entradas, prestação de serviços de higiene de tratamento de águas para as
piscinas municipais de Condeixa-a-Nova” - anulação de deliberação de
adjudicação, em execução de acórdão proferido pelo Centro de Arbitragem
Administrativo (CAAD).
2.2. Concurso Público Internacional nº1/2018 para “Prestação de serviços técnicos de
docência e vigilância, prestação de serviços administrativos de receção e controlo
de entradas, prestação de serviços de higiene de tratamento de águas para as
piscinas municipais de Condeixa-a-Nova” - exclusão de propostas e extinção do
procedimento pré-contratual, por impossibilidade de adjudicação.
2.3. Concurso Público com publicação no JOUE para aquisição de serviços de limpeza
urbana e recolha de óleos alimentares usados no Município de Condeixa-a-Nova Proposta do júri aos pedidos de esclarecimentos apresentados no procedimento –
Ratificação.
2.4. Iluminação Pública - Plano de Racionalização de Energia com vista à celebração
de um contrato de gestão de eficiência energética para a iluminação pública com
uma Empresa de Serviços Energéticos (ESE).

C. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Serviço de Gestão Urbanística
1.1. Apoio técnico e administrativo por parte da Divisão de Planeamento e Urbanístico
à Fábrica da Igreja da Paróquia de Anobra para construção de um edifício para
apoio às atividades da respetiva Paróquia.
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1.2. Processo nº 01/2018/47 em nome de Eduardo da Ascensão Pires Ferreira para
legalização de obras de ampliação de edifício destinado a habitação, sito em
Rodão, União de Freguesias de Sebal e Belide.

1.3. Processo nº 01/2019/13 em nome de Tiago Dias dos Reis Paulino, para obras
de construção de habitação e muros, sito em Nogueirinhas, Sebal, União de
Freguesias de Sebal e Belide.

1.4. Processo nº01/2019/37 em nome de Carlos Alberto Fontes Guine para obras de
construção de edifício destinado a arrumos de apoio a atividade agrícola e para
legalização de obras de alteração e ampliação de um edifício destinado a
detenção caseira de espécies pecuárias, sito em Várzea de Condeixinha, União
de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.

1.5. Processo nº 06/2019/22 em nome de Sandra Isabel Batista Rainho, para
apreciação e decisão da proposta apresentada pela requerente, referente à não
execução da pavimentação (faixa de rodagem) conforme deliberação tomada
pela câmara municipal no âmbito do processo nº 01/2016/9 para o prédio sito
em Avessada, União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.

1.6. Processo nº 06/2019/11 em nome de António Simões Santos Devesa, para
legalização das obras de alteração de armazém para comércio e serviços, sito
em Dadas, Sebal, União de Freguesias de Sebal e Belide.

1.7. Processo nº08/2019/48 em nome de Carlos Branco Moita residente em Rua do
Cunha nº 42 em Ega, para emissão de certidão referente ao pedido de
destaque de um prédio sito em Outeiro, Ega, Freguesia de Ega.
1.8. Apresentação da proposta preliminar de Zonamento 2019 – IMI.

2. Gabinete de Apoio ao Empreendedor

2.1. Anulação da adjudicação do Direito de Exploração da Loja L21 do Mercado
Municipal.
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D. Divisão de Obras
1. Cultura, Desporto e Lazer / Desporto, Recreio e Lazer / Obras de
Requalificação das Piscinas / Reparação das Piscinas Municipais na
Sequência dos Estragos Provocados pela Tempestade Leslie – Prorrogação
de prazo - Ratificação.
2. Um Território Sustentável – Saneamento – Redes de Saneamento e Águas
Residuais – Casal das Figueiras - Pedido de isenção do pagamento das
sanções contratuais – Tanagra Empreiteiros S.A.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 05 de setembro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa

