MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

11 de março de 2020

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 26 de fevereiro de 2020

II. Período Antes da Ordem do Dia

III. Informações
IV. Ordem do Dia
A.

Divisão Administrativa

1. Secção de Recursos Humanos
1.1. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado de um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente
operacional (Condutor de máquinas e veículos especiais).

1.2. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo de um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (área
de engenharia agropecuária ou ciências florestais e recursos naturais).
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B. Divisão de Gestão Financeira
1. Serviço de Contabilidade e Orçamento
1.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.
1.2. Incentivos para a Prática de Desporto Federado – Época Desportiva 2019/2020 –
Alteração de valores e revogação da deliberação tomada em reunião de Câmara
de 26 de fevereiro de 2020.

2. Serviço do Património
2.1. 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 janeiro de 2020.

2.2. Aprovação do novo plano de pagamento para a aquisição de terreno destinado à
ampliação do cemitério de Anobra, deliberada em reunião de Câmara de 30 de
janeiro de 2019.

C. Divisão de Planeamento Urbanístico

1. Processo nº 01/2019/68 em nome de João Augusto Simões Madeira e Raquel
Sofia Martins Galvão Madeira, para obras de construção de habitação e muros,
sita em São Fipo, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-aNova.

2. Processo nº 02/2019/4 em nome de Hugo Miguel Mendes Pocinho e Tânia Sofia
Rainho Melo para alteração da licença da operação de loteamento titulada pelo
alvará nº 3/2000, sito em Urbanização do Sebal, relativamente ao lote 35, União
das Freguesias de Sebal e Belide.

3. Processo nº 02/2020/1 em nome Manuel Marques da Conceição - abertura do
período de discussão pública referente à alteração à licença de loteamento com
o alvará nº4/99 sito em Quinta de S. Tomé, Condeixa-a-Nova, União das
freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.
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4. Processo nº 10/2020/3 em nome de Cristina Isabel Couceiro Vaio - obras de
ampliação de uma edificação existente, efetuadas sem o respetivo procedimento
de controlo prévio, sito em Casal de S. João, Freguesia de Anobra.

5. Processo nº10/2020/13 nome de Teresa Maria Silvestre Lamas para verificação
das condições de segurança e salubridade e do estado de conservação da
edificação sita em Rua da Escola nº 19 em Condeixa-a-Velha, União das
Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.
6. Processo nº 11/2020/113 para atribuição/extensão de topónimo “Rua do Pomar”,
no lugar de Sebal, União das Freguesias de Sebal e Belide.
7. Processo nº 11/2019/16 para atribuição de topónimo – “Travessa do Gorgulhão“,
no lugar de Gorgulhão, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixaa-Nova.

8. Processo nº 14/2018/10 em nome de Maria Filomena Fernandes Marques,
cabeça de casal da herança de Augusto Marques Lamas e Maria do Céu
Pocinho Fernandes, relativo às condições de segurança e salubridade e do
estado de conservação da edificação sita em Casal da Estrada, União das
Freguesias de Sebal e Belide.

9. Processo nº 15/2020/1 relativo a obras de alteração e ampliação do espaço
destinado aos produtores locais do mercado municipal, a integrar a candidatura “
Medida 10 LEADER – Operação 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados Locais “
– Avisos do DLBC TERRAS DE SICÓ, para ratificação do ato administrativo
datado de 27/02/2020.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 6 de março de 2020

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa

