MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

24 de fevereiro de 2021

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, por videoconferência.

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 10 de fevereiro de
2021 e da ata da reunião extraordinária do dia 17 de fevereiro de 2021.

II. Período Antes da Ordem do Dia

III. Informações

IV. Ordem do Dia

A. Gabinete de Apoio ao Presidente

1. Proposta do Relatório de Observância do Estatuto do Direito de Oposição,
referente ao ano de 2020.

2. Proposta para nomeação do Contabilista Público do Município de Condeixaa-Nova.
B. Divisão da Ação Social e Saúde e Educação

1.Serviço de Educação
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1.1. Proposta da alteração ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o
Município de Condeixa, o Agrupamento de Escolas de Condeixa e a Cáritas
Diocesanas de Coimbra, no âmbito da implementação das Atividades de
Enriquecimento Curricular.

C. Serviço de Cultura e Biblioteca

1. Proposta de atribuição de prémios no âmbito do Concurso de Poesia 2021.

D. Divisão Administrativa

1. Serviço de Contratação Pública

1.1. Concurso Público com publicação no JOUE para aquisição de serviços de
manutenção e conservação de jardins e espaços verdes públicos da zona
urbana de Condeixa-a-Nova - Nº 75/2020 - Aprovação do relatório final, da
minuta do contrato e adjudicação.

E. Divisão de Gestão Financeira

1.Serviço de Contabilidade e Orçamento

1.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.

1.2. Abertura de conta bancária de depósito à ordem destinada aos CENSOS
2021.

1.3. Proposta para atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias de
Sebal e Belide.

1.4. Proposta para atribuição de apoio financeiro à Casa do Povo de Condeixa.

1.5. Proposta para atribuição de apoio financeiro à Associação de Pais da Escola
Básica Nº 2 de Condeixa.
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1.6. Proposta

para

atribuição

de

apoio

financeiro

à

Cooperativa

de

Responsabilidade Limitada – Deliciosas Diferenças.
1.7. Transferência de competências na área da educação – pagamento de
faturas do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.
2.Serviço de Património
2.1. Aquisição do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de
Condeixa-a-Nova sob o número 7601/20100217 e inscrito na respetiva matriz
rústica sob o artigo 2133, sito na Freguesia de Ega.
2.2. Aquisição do prédio rústico não descrito na Conservatória do Registo Predial
de Condeixa-a-Nova e inscrito na respetiva matriz rústica sob o artigo 2127,
sito na Freguesia de Ega.

F. Divisão de Planeamento Urbanístico

1. Processo nº 01/2020/40 em nome de Carlos Manuel Monteiro Nujo para
obras de construção de habitação, piscina e muros, sito em Avenal, União
das Freguesias de Sebal e Belide – Apreciação pela Câmara Municipal da
área a ceder para domínio público.

2.

Processo nº 14/2020/39 em nome Maria da Conceição Abílio Dias referente
a obras de ampliação e alteração de uma edificação, efetuadas sem o devido
controlo prévio, sito em Casal Pedro Vaz, nº 6, Ega, Freguesia de Ega.

3.

Processo nº 14/2020/41 em nome V´Yacheslav Komarinets referente a obras
de alteração de telhado, incluindo alteração da estrutura de suporte e da
própria telha de uma edificação, efetuadas sem o devido controlo prévio, sito
em Rua do Jogo da Bola, em Zambujal, Freguesia de Zambujal.

4.

Processo nº 14/2020/48 em nome de José Manuel Reis do Amaral Coelho,
referente às obras de alteração que efetuou num prédio sito na Praça da
República nº 44 em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-aVelha e Condeixa-a-Nova, sem o respetivo controlo prévio.
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5.

Processo nº 14/2020/51 em nome de Isabel Manaia, herdeira de Manuel da
Costa Manaia, para pedido de revogação da deliberação tomada em reunião
de 15-07-2020 referente à obrigatoriedade de execução das obras de
conservação e beneficiação do prédio, sito na Rua principal em Condeixa-aVelha impostas por esta Câmara Municipal nos termos do artigo 89º do
RJUE.

6. Processo nº14/2021/1 em nome Ricardo Rebelo Roxo referente a obras de
ampliação e alteração de uma edificação existente destinada a habitação,
efetuadas sem o devido controlo prévio, sito em Ega, Freguesia de Ega.

7. Alteração do Plano Diretor Municipal [PDM] da Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova - Proposta para prorrogação do prazo para conclusão do
procedimento.
8. Atribuição de topónimo – “Rua Lugar de São Jorge“, no lugar de Eira
Pedrinha, União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.
9. Autorização ao Clube de Condeixa para apresentar o projeto para “Obras de
Construção de Edifício de Apoio ao Estádio Municipal de Condeixa-a-Nova” à
candidatura ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID
2021).

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 19 de fevereiro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa

