MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

Ata Nº19/2015
Reunião Ordinária do Dia 31-08-2015

Página 2 de 14
(Reunião de 31-08-2015)

MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal
ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO
De acordo com a 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 ordinária do
Executivo, a realizar no dia 31 de agosto de 2015, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, pelas 15 horas.

1. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 17-08-2015

2. Período Antes da Ordem do Dia

3. Informações
4. Ordem do Dia
4.1 Propostas
4.1.1. Proposta de Alteração à Periodicidade das Reuniões Ordinárias da Câmara Municipal
4.2 Divisão Administrativa e Financeira
4.2.1 Secção de Apoio Geral e Atendimento ao Público
4.2.1.1 Sector de Águas Taxas e Licenças
4.2.1.1 Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo do artigo 32º, do Regulamento
de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Condeixa, pelo
consumo excessivo de água, requerido por Maria Alice Simões Nunes.

4.2.1.2 Decisão final do processo de reclamação pela alegada falta de pressão de água, em
nome de Maria Fernanda de Magalhães Casais.

4.2.1.3 Processo em nome de Maria Guilhermina Ribeiro, para devolução da tarifa de
saneamento, por falta de rede na sua área de residência.

4.2.1.4 Retificação à deliberação tomada no ponto 4.2.1.6 da reunião ordinária do dia 19 de
junho, relativamente ao requerimento em nome de Luís Filipe Nunes Gomes,
solicitando a transmissão do direito relativo à exploração do bloco de bancas BLH 12,
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sito no Mercado Municipal, para nome da firma Margens & Planaltos – Comércio de
Legumes e Frutas, Unipessoal, Lda. Por lapso, não constava as bancas H15 e H16.

4.2.1.5 Fixação do preço para venda de livro na Casa Museu Fernando Namora.

4.2.2 Secção Financeira
4.2.2.1 Sector de Contabilidade
4.2.2.1.1 Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.

4.2.2.1.2 Antecipação de apoio ao Desporto Federado, ao Clube de Condeixa.

4.2.2.1.3 Atribuição de subsídio para apoio às obras a realizar na Associação Recreativa
Cultural e Desportiva de Venda da Luísa.

4.2.2.1.4 Atribuição de subsídio para apoio às obras a levar a efeito na sede da Associação
Social, Cultural, Desportiva e Recreativa do Casal Carrito.

4.2.2.1.5 Apoio financeiro para a participação no Campeonato do Mundo de Atletismo, à
atleta Alexandra Lamas.

4.2.2.1.6 Proposta da Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o
Ensino Superior (Bolsas de Estudo Fernando Namora).
4.2.3 Secção de Contratação Pública
4.2.3.1 Sector de Aprovisionamento
4.2.3.1.1 Proposta de Emissão de Parecer Prévio Favorável à Aquisição de Serviços de
“Acompanhamento/Vigilância dos Alunos do Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino
Básico de Condeixa Nº 1, durante o Serviço de Refeições Escolares – Ano Letivo
2015/2016”.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 26 de agosto de 2015

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa
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------------ Aos trinta e um dias, do mês de agosto, do ano de dois mil e quinze, na sala de
reuniões do Município de Condeixa-a-Nova, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara
Municipal, estando presentes o Sr. Presidente, Nuno Miguel Martins Rondão Moita da Costa,
a Sra. Vice-Presidente, Liliana Marques Pimentel e os Srs. Vereadores Fernando Antunes
Gaspar Pita, Joaquim Norberto Cardoso Pires da Silva, Bruna Filipa Pires dos Santos, Carlos
Manuel de Oliveira Canais e Ana Teresa Gomes Oliveira Manaia. -------------------------------------------------- O Sr. Presidente informou o Executivo que o Sr. Vereador António Lázaro Ferreira
não se encontrava presente na reunião, por se encontrar no gozo do seu período de férias,
pelo que foi indicada para o substituir ao abrigo dos artigos 78º e 79º da Lei número 169/99,
de 18 de setembro, na sua atual redação, a cidadã que lhe seguia na lista Ana Teresa Gomes
Oliveira Manaia, tendo sido relevada a respetiva falta. -------------------------------------------------------

------------ O Sr. Presidente declarou aberta a reunião eram quinze horas. ------------------------------

1. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 17-08-2015
------------ O Sr. Presidente colocou à discussão e votação a ata da reunião anterior. Não
havendo correções a fazer, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------- A Sra. Vice-Presidente não participou na discussão e votação da ata por não ter
estado presente na respetiva reunião. ----------------------------------------------------------------------------

Intervenção do Público

---------- Encontrando-se público na sala, o Sr. Presidente perguntou se de entre os presentes
alguém tinha questões a colocar. --------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu para intervir o Sr. Américo Coutinho, residente em Condeixa, para referir que
muito se tem falado na questão da redução da taxa do IMI em função do número de
dependentes que compõem o agregado familiar, pelo que queria questionar o Executivo se
tem a intenção de propor à Assembleia Municipal a redução desta taxa. ------------------------------------------ Quanto à questão colocada na última reunião, relativamente à indústria instalada
num prédio da Urbanização Nova Conimbriga, o Sr. Presidente referiu que a mesma não
apresentava indícios de se encontrar em situação de ilegalidade, o que acha estranho uma
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vez que o prédio foi licenciado para habitação, comércio e serviços, e para que o seu uso seja
alterado, torna-se necessária a aprovação unânime do condomínio, o que não aconteceu. ------------------ Por último, referiu que teve conhecimento que iria ser hoje discutida uma proposta
de alteração à periodicidade das reuniões do Executivo, no sentido de estas se realizarem às
segundas-feiras, bem como a realização de uma reunião ordinária, de três em três meses, às
18H00. Tal proposta vem excluir a presença do Sr. Vereador Norberto Pires das reuniões do
Executivo, uma vez que é do conhecimento público a sua indisponibilidade nesse dia, facto
esse comprovado pela sua ausência nas sessões da Assembleia. ------------------------------------------------- Quanto à realização de uma reunião ordinária, de três em três meses, às 18H00, se
a intenção é permitir a presença de um maior número de munícipes, considera que esse
horário não é o mais adequado, pelo que espera que impere o bom senso e que a referida
proposta não seja aprovada nos termos sugeridos. -----------------------------------------------------------

------------ Respondendo às questões colocadas, o Sr. Presidente referiu que em relação à
indústria da Urbanização Nova Conímbriga, a mesma é passível de ser licenciada desde que
se obtenha a devida autorização do condomínio. Referiu, também, que a empresa foi
notificada para cessar a atividade, tendo-se ainda verificado que a mesma não apresenta
consumos de água desde maio do corrente ano, o que indicia que não se encontra em
laboração. Contudo, irá mandar a fiscalização municipal ao local, a fim de averiguar a
situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à questão da redução da taxa do IMI referiu que embora não tenha
um conhecimento detalhado da proposta do Governo, considera que esta atitude não é a
mais correta, uma vez que coloca um ónus político sobre as Câmaras Municipais. Se a taxa
aplicada no nosso Concelho não estivesse já no seu valor mínimo legalmente previsto, não
teria quaisquer dúvidas na sua aplicação. Assim sendo, a decisão a tomar terá que ser bem
ponderada uma vez que o IMI é a nossa principal fonte de receita. A decisão de aplicação
desta redução passa, em primeiro lugar, pela definição do conceito de família numerosa e
pela análise do impacto financeiro que isso irá acarretar. ------------------------------------------------------------- No que diz respeito à proposta de alteração à periodicidade das reuniões do
Executivo, pronunciar-se-á aquando da discussão do assunto. -------------------------------------------

2. Período Antes da Ordem do Dia
------------ Prosseguindo no uso da palavra, o Sr. Presidente deu conhecimento que uma
comitiva liderada por alguns elementos do Executivo se deslocou a Bretten, no último fim de
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semana de agosto para celebrar o 30º aniversário da geminação entre Condeixa e aquela
cidade alemã, confirmando a intenção desta Autarquia em renovar a amizade que une estes
dois Municípios. Referiu que no âmbito do protocolo de geminação existente, e com o objetivo
de reforçar os intercâmbios culturais, o Orfeão Dr. João Antunes representou o Município de
Condeixa no EuropaFest, que também decorreu em Bretten, desenvolvendo um trabalho
extraordinário na divulgação da nossa cultura, recolhendo rasgados elogios das pessoas que
assistiram às suas atuações e elevando assim, da melhor forma, o nome de Condeixa.
Realçou, ainda, a presença dos Jovens do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova que
integraram o Festival da Juventude, atividade organizada em sistema de rotatividade pelos
Municípios de Bretten, Condeixa, Longjumeau e Pontypool. -----------------------------------------------------------Referiu ainda, que entende que as Geminações devem dar um passo em frente e que
os protocolos existentes devem ser utilizados para a concretização de ações conjuntas de
natureza mais objetiva, com a finalidade de criar condições para que representantes das
nossas principais áreas económicas estabeleçam relações conjuntas e incentivar, por exemplo,
a troca de experiências entre funcionários dos municípios em áreas como o urbanismo a
higiene e limpeza, a cultura, a ação social e educação. Nesse sentido, durante uma reunião de
trabalho realizada, nesse fim de semana, em Bretten, foi proposto aos municípios geminados
(Condeixa, Bretten, Longjumeau e Pontypool) que se promovessem intercâmbios entre
empresas. Proposta esta que foi bem aceite por todas as entidades presentes, tendo sido
acordado que o primeiro passo fosse levado a cabo por este Município. -------------------------------

-------------De seguida, pediu a palavra o Sr. Vereador Fernando Pita para se pronunciar
relativamente às Comemorações do XX Aniversário do Núcleo Sportinguista de Condeixa,
realçando a presença do Vice-Presidente do Clube de Alvalade, Artur Torres Pereira. Essa
presença ficou marcada pela disponibilidade demonstrada em colaborar com este Executivo a
nível social e pela oferta de uma camisola autografada pelos jogadores daquele Clube a esta
Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------O Sr. Presidente tomou novamente a palavra para enaltecer o trabalho desenvolvido
pelo Núcleo Sportinguista de Condeixa, particularmente na modalidade de futsal, propondo a
doação da suprarreferida camisola àquela entidade. -------------------------------------------------------------------- O restante Executivo corroborou as palavras proferidas pelo Sr. Presidente, tendo
concordado com a referida doação. -------------------------------------------------------------------------------
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------------ O Sr. Vereador Norberto Pires pediu a palavra para demonstrar a sua preocupação
relativamente à gestão dos Fundos Comunitários uma vez que são hoje assinados os Pactos
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial entre a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro e as Comunidades Intermunicipais da Região Centro,
salientando a má gestão que se tem vindo a verificar relativamente à sua aplicação, dando
como exemplo o Metro Mondego. -------------------------------------------------------------------------------

------------ Quanto à proposta apresentada pelo Executivo na reunião de trabalho realizada em
Bretten, referiu que concorda com a mesma, sugerindo que se solicite a colaboração da
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e da Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Alemã, uma vez que são entidades que promovem este tipo de
relações e que podem contribuir para este intercâmbio. -------------------------------------------------------------- Quanto à questão da possibilidade das Câmaras Municipais poderem reduzir a taxa
de IMI em função do número de dependentes que compõem o agregado familiar, concorda
com o Sr. Presidente pois também considera que a atitude do Governo não é a mais correta e
que a decisão a tomar terá que ser bem ponderada. -------------------------------------------------------

------------ Novamente no uso da palavra, o Sr. Presidente agradeceu a informação prestada
pelo Sr. Vereador Norberto Pires relativamente ao pedido de colaboração a efetuar à Câmara
de Comércio e Indústria Luso-Alemã no âmbito do intercâmbio de empresas. --------------------------------- Relativamente à aplicação das verbas provenientes dos Fundos Comunitários, referiu
que não podemos ser tão pessimistas. No entanto, temos que estar atentos uma vez que este
Quadro Comunitário tem pouca obra incluída, apostando em áreas imateriais, o que pode criar
dificuldades na sua aplicação. ------------------------------------------------------------------------------------

3. Informações
------------A Sra. Vice-Presidente informou que irá decorrer nos próximos dias 3 e 4 de
setembro, o I Seminário da Rede de Bibliotecas de Condeixa “Veni, Legi, Vici: Já os Romanos
o Sabiam – Leitura, Património e Cultura Digital”. Mais informou que se trata de uma formação
acreditada pelo Centro de Formação Nova Ágora e dirigida a professores, educadores e a
todos os que tenham interesse em refletir, debater e adquirir algumas ferramentas que visem a
importância da leitura nos mais diversos suportes. ---------------------------------------------------------------------- Por último, informou que estão a decorrer os preparativos para o arranque do novo
ano letivo, o qual terá início no próximo dia 21 de setembro. -----------------------------------------------
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4. Ordem do Dia
4.1 Propostas
4.1.1. Proposta de Alteração à Periodicidade das Reuniões Ordinárias da Câmara
Municipal.
------------ Foi presente uma proposta relativa ao assunto em epígrafe, que se junta por
fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número
1. --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente usou da palavra para referir que aquando da primeira reunião deste
Executivo (Outubro de 2013), foi deliberado que até final desse ano as reuniões ordinárias
realizar-se-iam às sextas-feiras e que a partir de Janeiro de 2014 passariam a ser às quintasfeiras.---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, atendeu-se ao pedido efetuado pelo Sr. Vereador Norberto Pires no
sentido destas reuniões passarem a realizar-se novamente às sextas-feiras. No entanto, temse vindo a verificar que, por motivos de participação autárquica noutras entidades
(nomeadamente à sexta-feira), os Vereadores, muitas vezes, têm de optar pela não
participação nas reuniões de Câmara, daí ter-se ponderado o reajustamento do horário das
mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, foi elaborada a presente proposta, não com o intuito de excluir o
Sr. Vereador Norberto Pires das reuniões do Executivo, mas sim na ideia de que este
conseguiria adaptar os seus horários profissionais de modo a estar presente nas mesmas.------------------Mais referiu, que a proposta aqui em discussão visa também atender ao pedido de
reajustamento do horário das reuniões, de forma a permitir a presença de maior número de
munícipes. Sendo assim foi proposto que se realize uma reunião ordinária de três em três
meses às 18H00 com vista a garantir a eficácia e o pragmatismo da mesma.--------------------------------------Por último, mencionou que está disponível para ouvir sugestões ao contrário do que
possam pensar.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Vereador Norberto Pires pediu a palavra para referir que a alteração da reunião
do Executivo para as segundas-feiras é incompatível com a sua atividade profissional. No
entanto, manifestou total disponibilidade, para qualquer outro dia da semana. ----------------------------------- De novo no uso da palavra, o Sr. Presidente mostrou interesse e à vontade em alterar
as reuniões para outro dia, desde que não seja às quintas ou sextas-feiras, uma vez que
nestes dias se realizam reuniões noutras entidades. -------------------------------------------------------------------- Depois de discutir a proposta em apreço, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, que as reuniões ordinárias do Executivo passam a realizar-se, quinzenalmente,
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às quartas-feiras, com início às 15H00, sendo que a primeira realizar-se-á no próximo dia 16 de
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, que se realize uma reunião
ordinária de três em três meses às 18H00, sendo que a primeira delas será definida
posteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------

4.2 Divisão Administrativa e Financeira
4.2.1 Secção de Apoio Geral e Atendimento ao Público
4.2.1.1 Sector de Águas Taxas e Licenças
4.2.1.1 Requerimento de apreciação de pretensão ao abrigo do artigo 32º, do
Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Condeixa,
pelo consumo excessivo de água, requerido por Maria Alice Simões Nunes.
------------ Foi presente o processo mencionado em epígrafe. ------------------------------------------------------- Depois de analisar o referido processo e atendendo às informações dos serviços, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aplicar o artigo 32º do Regulamento do
Serviço de Abastecimento Público de Água em vigor neste Município relativo à fatura
reclamada, uma vez que se verificou uma rotura a jusante do contador e o valor da mesma é
superior a três vezes a média dos seis meses anteriores. -------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-----------------

4.2.1.2 Decisão final do processo de reclamação pela alegada falta de pressão de água,
em nome de Maria Fernanda de Magalhães Casais.
------------ Foi presente o processo mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------- Atendendo a que a petição apresentada tendia para o indeferimento, face à
informação dos serviços técnicos que verificaram que a pressão a montante do grupo
hidropressor é de 2kg/cm2, excedendo assim o mínimo regulamentar de 1,4Kg/cm2; ----------------------- Atendendo, ainda, a que a reclamante foi notificada nos termos do artigo 121º e
seguintes do CPA para se pronunciar e nada alegou; ------------------------------------------------- ---------------- A

Câmara

Municipal

deliberou,

por

unanimidade,

indeferir

o

pedido

e,

consequentemente arquivar o respetivo processo, devendo dar-se conhecimento à
reclamante da deliberação tomada. ------------------------------------------------------------------------------------------ A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------
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4.2.1.3 Processo em nome de Maria Guilhermina Ribeiro, para devolução da tarifa de
saneamento, por falta de rede na sua área de residência.
------------ Foi presente um requerimento em nome de Maria Guilhermina Ribeiro a solicitar a
devolução dos valores pagos relativamente à tarifa de saneamento, uma vez que na zona
onde reside não existe, rede de saneamento. ----------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à
devolução dos valores pagos relativamente à tarifa de saneamento, no total de 224,21 euros.-------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------

4.2.1.4 Retificação à deliberação tomada no ponto 4.2.1.6 da reunião ordinária do dia 19
de junho, relativamente ao requerimento em nome de Luís Filipe Nunes Gomes,
solicitando a transmissão do direito relativo à exploração do bloco de bancas BLH 12,
sito no Mercado Municipal, para nome da firma Margens & Planaltos - Comércio de
Legumes e Frutas, Unipessoal, Lda. Por lapso, não constava as bancas H15 e H16.
------------ O Sr. Presidente explicou que, por lapso, na deliberação tomada na reunião
ordinária do dia 19 de junho do corrente ano, não constavam as bancas H15 e H16 (as quais
eram também indicadas no requerimento do munícipe) pelo que se torna necessário proceder
à sua retificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Posto isto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a referida
deliberação, autorizando a transmissão do direito da exploração das referidas bancas para a
firma Margens & Planaltos - Comércio de Legumes e Frutas, Unipessoal, Lda., com efeitos à
data da primeira deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------

4.2.1.5 Fixação do preço para venda de livro na Casa Museu Fernando Namora.
------------ Foi presente uma informação relativa ao assunto em epígrafe, que se junta por
fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o
número 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o proposto na referida informação, a Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, aprovar o seguinte preço para venda ao público do Livro “Pois não te resta
ainda o mundo? – Conferências Fernando Namora” – 10,00 euros, com IVA incluído. ------------
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------------ A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------

4.2.2 Secção Financeira
4.2.2.1 Sector de Contabilidade
4.2.2.1.1 Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.
------------ Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 28 de agosto do
corrente ano, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de 1.493.764,77 euros
e em operações não orçamentais, no valor de 240.148,89 euros. ------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------

4.2.2.1.2 Antecipação de apoio ao Desporto Federado, ao Clube de Condeixa.
------------ Foi presente um pedido de apoio por parte do Clube de Condeixa, destinado ao
Desporto Federado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Carlos Canais usou da palavra para referir que o Clube de Condeixa
solicitou a antecipação de verbas para as atividades federadas, uma vez que no início de
cada época desportiva se verifica um acréscimo de despesas imediatas e urgentes,
designadamente com a realização de exames médicos obrigatórios, seguro geral para todos
os atletas, inscrição dos mesmos na Associação de Futebol de Coimbra, bem como com o
reforço de treinadores e massagistas/enfermeiros, pelo que considera pertinente a atribuição
da comparticipação financeira solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------- Face ao exposto, e dado que o pedido se enquadra no âmbito do Regulamento
Municipal de Apoio às Entidades Desportivas, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsidio de 12.500,00 euros, por conta do apoio a ser prestado para
a Época Desportiva 2015/2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------

4.2.2.1.3 Atribuição de subsídio para apoio às obras a realizar na Associação
Recreativa Cultural e Desportiva de Venda da Luísa.
------------ Foi presente uma informação subscrita pelo Sr. Vereador Carlos Canais que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo
sob o número 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------ Face ao exposto na sobredita informação, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 25.000,00 euros para realização das referidas
obras ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------

4.2.2.1.4 Atribuição de subsídio para apoio às obras a levar a efeito na sede da
Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa do Casal Carrito.
------------ Foi presente um requerimento da Associação acima mencionada, que se junta por
fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o
número 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de
2.000,00 euros, para realização das referidas obras. -------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------

4.2.2.1.5 Apoio financeiro para a participação no Campeonato do Mundo de Atletismo, à
atleta Alexandra Lamas.
------------ Foi presente o pedido mencionado em epígrafe, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 5. ----------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de 50%, dos
valores gastos na deslocação e no alojamento, num máximo de 875,00 euros, devendo para
o efeito, apresentar os comprovativos dos mesmos. -------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------

4.2.2.1.6 Proposta da Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo
para o Ensino Superior (Bolsas de Estudo Fernando Namora).
------------ Foi presente a proposta mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Carlos Canais tomou a palavra para dar uma breve explicação sobre
o motivo desta alteração referindo que o Regulamento que se encontra em vigor foi elaborado
no âmbito do Orçamento Participativo que decorreu no ano de 2013, do qual saiu vencedora
uma proposta para “Bolsas de Estudo Fernando Namora para alunos do ensino superior” e
que, reconhecendo-se a pertinência e oportunidade da mesma, é intenção desta autarquia dar
continuidade à iniciativa. Tendo por base a experiência anterior, procedeu-se então à
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elaboração da presente alteração com vista a proporcionar um apoio mais abrangente aos
jovens socialmente carenciados ou economicamente desfavorecidos, assumindo estes o
compromisso de disponibilizar anualmente 20 horas em regime de voluntariado para o
desenvolvimento de atividades de interesse para o Município (desde que não colidam com
épocas de exame), no caso de receberem a bolsa máxima, ou um número de horas
proporcional ao valor recebido. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração ao
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior (Bolsas de Estudo
Fernando Namora), e enviá-lo à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos de
aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.3 Secção de Contratação Pública
4.2.3.1 Sector de Aprovisionamento
4.2.3.1.1 Proposta de Emissão de Parecer Prévio Favorável à Aquisição de Serviços de
"Acompanhamento/Vigilância dos Alunos do Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino
Básico de Condeixa Nº 1, durante o Serviço de Refeições Escolares - Ano Letivo
2015/2016".
------------ Foi presente uma proposta para emissão do parecer prévio favorável mencionado
em epígrafe, que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como
documento anexo sob o número 6. ----------------------------------------------------------------------------------------- Em cumprimento do disposto nos números 5 e 12, do artigo 75º, da Lei número 82B/2014, de 31 de dezembro, na sua atual redação, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, emitir parecer prévio favorável à “Aquisição de Serviços de Acompanhamento/
Vigilância dos Alunos do Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico de Condeixa Nº 1,
durante o Serviço de Refeições Escolares – Ano Letivo 2015/2016”, à empresa “Eurest
(Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda.”.--------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ----------------

FINAL DA ATA
------------ E não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos
eram dezassete horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------ De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata que vai
ser assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, que
secretariou a reunião e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. ------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

A CHEFE DE DIVISÃO

