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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 14 de setembro de 2016, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Município, pelas 15 horas.

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 31-08-2016.

II. Período Antes da Ordem do Dia

III. Informações

IV. Ordem do Dia

A. Gabinete da Presidência
1. Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas: Revisão e
Relatório Anual de Execução 2015.

B. Gabinete de Qualificação e Coesão Social
1. Serviço de Educação
1.1. Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova, o
Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, a União das Freguesias de
Sebal e Belide e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
e Jardim de Infância do Sebal para Atuação no Âmbito da Componente de
Apoio à Família.

C. Divisão Administrativa e Financeira
1. Sector de Águas Taxas e Licenças
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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 Inter Condeixa –
supermercados, Lda. – Decisão Final.

1.2. Processo relativo ao pagamento de prestações de uma dívida de água, com
entrada número 6192, de 7 de julho de 2016.

1.3. Proposta de alteração da Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas e Outras
Receitas

do

Município

de

Condeixa-a-Nova

referente

aos

Recintos

Desportivos - Piscinas Municipais.

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

2.2. Terceira Revisão ao Orçamento para o ano 2016.

2.3. Apresentação do relatório de auditoria sobre a situação económica e financeira,
nos termos previstos na alínea d), do número 2, do artigo 77º da Lei
nº 73/2013, de 3 de setembro.

2.4. Acordo de Execução entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Junta de
Freguesia da Ega. – Aditamento.

2.5. Atribuição de fundo de maneio à Arquiteta Ana Patrícia Claro Ribeiro.

2.6. Atribuição de subsídio à Associação Portuguesa de Telemedicina no âmbito do
V Congresso de Telemedicina.

D. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Serviço de Gestão Urbanística
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1.1. Processo número 11/2015/172 em nome de Gonçalo Nuno Almeida de Brito
Queiroz, para retificação da deliberação tomada em reunião de 17.08.2016.

1.2. Processo número 11/2016/269 em nome de Fernando Ameixoeiro Mourão, para
atribuição de topónimo num arruamento sito em Arroteia, União das Freguesias
de Sebal e Belide.

1.3. Processo número 15/2013/2, em nome de Município de Condeixa-a-Nova, para
conhecimento que nada há a obstar à utilização de parte do edifício da Quinta
de São Tomé para Cento de Eventos de Sicó – Museu PO.RO.S.

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 09 de setembro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa
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------------Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, 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 e
os Srs. Vereadores Joaquim Norberto Cardoso Pires da Silva, a Srª Vice-Presidente, Liliana
Marques Pimentel, Bruna Filipa Pires dos Santos, Carlos Manuel de Oliveira Canais e António
Lázaro Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que o Sr. Vereador Fernando Antunes Gaspar Pita não se
encontrava presente na reunião, por motivos profissionais, tendo sido substituído, ao abrigo
dos artigos 78º e 79º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação, pela cidadã que
lhe seguia na lista, Ana Teresa Gomes Oliveira Manaia, tendo a respetiva falta sido justificada.

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

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 31-08-2016.

------------O Sr. Presidente colocou à discussão e votação a ata da reunião anterior. Não
havendo correções a fazer, foi a mesma aprovada, por unanimidade, não participando na
votação o Sr. Vereador António Ferreira por não ter estado presente na respetiva reunião. ------

II. Período Antes da Ordem do Dia
------------O Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores. ------------------------------------------------------Pediu a palavra a Srª Vereadora Bruna Santos para colocar as seguintes questões: -------------1. Qual o ponto da situação relativamente aos maus cheiros que se tem feito sentir na
Quinta do Barroso; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Qua na zona da Barreira no dia 5 de setembro pelas 20h45m, as luzes públicas
ainda não se encontravam acesas. A visibilidade é praticamente nula o que coloca em causa a
segurança das pessoas. Questiona que política de gestão de energia é esta quando as luzes
da vila já estão acesas? --------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Se está em cima da mesa a criação de um Centro de Interpretação das Buracas do
Casmilo e se já se pensou na sua localização; ---------------------------------------------------------------------------4. Para quando o alcatroamento da estrada Serra de Janeanes/ Chanca; ----------------
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------------5. Relativamente às obras de demolição das habitações em frente à Casa do Povo,
questiona se a Câmara Municipal teve conhecimento de como decorreram as demolições no
dia e se os serviços de fiscalização cumpriram as suas funções no decorrer do processo de
demolição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------O Sr. Vereador Norberto Pires usou da palavra, para referir que recebeu mais um email do Sr. Carlos Manuel Moreira, dando conta que o seu pedido de mobilidade não foi
atendido, pelo que solicitava um esclarecimento sobre o assunto, tendo sido respondido que o
assunto está a ser analisado pelos serviços. -------------------------------------------------------------------

------------O Sr. Presidente tomou a palavra para responder às questões então colocadas: ------------------Sobre a iluminação pública irá ver o que se passa, mas sendo a mesma controlada
por relógios astronómicos, deveria, a essa hora, estar ainda ligada. -----------------------------------------------Sobre as Buracas do Casmilo, explicitou que de momento não há qualquer ação em
curso nesse sentido, no entanto, achou a ideia pertinente. Contudo, existe um conjunto de
investimentos que pretendem levar a efeito até ao final do mandato, para o largo da
Associação do Casmilo, de forma a dignificar um pouco aquela área. ---------------------------------------------No que diz respeito ao alcatroamento da Estrada Serra de Janeanes/ Chanca, o Sr.
Vereador António Ferreira informou que não é ainda uma das prioridades, atendendo a que se
situa no limite do Concelho. Acrescentou ainda o Sr. Presidente, que esta obra não está
prevista em plano. No entanto, esclareceu que o acesso à estrada da Serra de Janeanes irá
sofrer algumas melhorias com a colocação de raides de proteção. ------------------------------------------------Ainda no que se refere a melhorias de estradas, o Sr. Presidente informou que está
em fase de conclusão a aquisição de terrenos para alargamento das estradas de Rebolia/ Vale
de Janes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito à questão das obras de demolição, o Sr. Vereador António
Ferreira referiu que contactou logo com os técnicos da Câmara Municipal sobre a legalidade da
situação, tendo-lhe sido transmitido que a obra em causa está devidamente licenciada. ---------------------Em relação aos maus cheiros na Quinta do Barroso, transmitiu o Sr. Vereador
Ferreira que foi feita uma primeira fiscalização pelos técnicos da Câmara Municipal, tendo-se
detetado que a origem seria da fábrica do peixe, uma vez que os esgotos da mesma estão
ligados ao saneamento, e, dado que na altura encerrou para férias, não houve escoamento
suficiente nas caixas, daí o mau cheiro. No entanto, os proprietários da fábrica já foram
notificados no sentido de procederem à construção de uma estação de tratamento para
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aqueles resíduos. Por outro lado, referiu ainda, que seria complicado mandar encerrar aquelas
instalações desde logo, uma vez que iria pôr em causa o emprego de mais de vinte
trabalhadores. A Câmara Municipal está atenta à situação e a tentar conciliar os vários
interesses em causa, designadamente a manutenção dos empregos dos munícipes, assim
como o bem-estar e saúde da população. ----------------------------------------------------------------------

III. Informações

------------Neste ponto, o Sr. Presidente informou que se realizou no passado dia 12, em Aveiro,
um seminário promovido pela ANMP “Portugal 2020; os Fundos Comunitários e as Autarquias
Locais”, onde estiveram presentes, na sessão de abertura o Sr. Presidente da República, e
alguns membros do Governo responsáveis pelas diversas áreas em debate, que vão desde a
eficiência energética, ao empreendedorismo e à criação de emprego. Referiu que é vontade do
Governo simplificar o acesso das Autarquias Locais aos Fundos Comunitários, o que são
excelentes notícias para os Municípios e populações. -----------------------------------------------------------------De seguida, apresentou uma lista de candidaturas prevista para o Concelho de
Condeixa-a-Nova, que se junta à presente ata para dela fazer parte integrante, como
documento anexo sob o número 1. -------------------------------------------------------------------------------

------------O Sr. Vereador Norberto Pires perguntou qual foi o cenário que o Ministro deu para as
previsões dos pagamentos, tendo o Sr. Presidente respondido que não houve qualquer
conclusão sobre esse assunto em concreto. ------------------------------------------------------------------------------Novamente no uso da palavra, o Sr. Vereador Norberto Pires questionou como é que
se comprometeram a avaliar as candidaturas, ao que o Sr. Presidente respondeu,
mencionando que a questão está na parte orçamental (fundos disponíveis) que bloqueia as
candidaturas, pelo que urge simplificar estas questões sem cair no facilitismo, sendo nítido que
há uma tentativa por parte do Governo de acelerar o Quadro Comunitário. --------------------------------------O Sr. Vereador Norberto Pires perguntou então se alguém da Região Centro chamou
a atenção para o facto da certificação do Centro estar por aprovar. ------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu que o Sr. Ministro não falou sobre esse assunto e essa
dúvida também não lhe parece ter sido colocada, ou seja, foi dado como certo que as verbas
irão estar disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Ainda no ponto das informações, o Sr. Presidente referiu que em relação à fibra ótica,
além da MEO também a Vodafone a pretende instalar no Concelho. Que os trabalhos por parte
da MEO vão avançar faseadamente, prevendo-se que mais de 50% da população fique dotada
desta rede atá ao final do ano, sendo certo que este era um assunto que vínhamos a debater já
há algum tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Também o Sr. Vereador Carlos Canais explicitou que na reunião que houve com a
MEO e de acordo com o plano de cobertura que apresentaram, a primeira fase dos trabalhos
deverá ficar concluída até ao final do ano, sendo a primeira fase abrangida a União de
Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, Sebal, Belide e Anobra, bem como as
localidades de Casével, Campizes, S. Fipo e Arrifana da Freguesia de Ega e ainda Beiçudo,
Ribaldo e Mata, da União de Freguesias de Vila Seca e Bendafé. Quanto à segunda fase, os
trabalhos estão previstos para o início do próximo ano, abrangendo a parte restante da
Freguesia de Ega, Furadouro e Zambujal. O remanescente da União de Freguesias de Vila
Seca e Bendafé ficará dependente do alargamento da fibra na zona de Almalaguês, bem como
o Casal do Missa que ficará dependente de Soure. Disse ainda, que a Zona Industrial de
Condeixa se encontra dotada a 100% --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Norberto Pires referiu que segundo informação, a zona norte da ZIL
ainda não se encontra dotada de NET, ao que o Sr. Presidente respondeu que não tem
conhecimento de tal facto. ------------------------------------------------------------------------------------------

------------A Srª Vice-Presidente informou que se iniciou hoje o ano letivo com um total de 506
alunos no 1º Ciclo, verificando-se uma quebra de cerca de 3% em relação ao ano transato.
------------Especificou então por escola o número de alunos: Anobra – 27; Belide – 32; Ega –
36; Sebal – 39; Condeixa nº 1 – 154 e Condeixa nº 3 – 218. Em relação ao pré-escolar, indicou
que há 237 crianças inscritas, também menos 25 que no ano transato, referindo que estes
resultados se devem ao facto do decréscimo da natalidade. Adiantou que, no entanto, nestes
dois últimos anos se verificou um aumento de nascimentos, pelo que acredita que daqui a três
anos não vai haver fecho de escolas. Deu ainda conhecimento das necessidades educativas
especiais nas escolas de Anobra, Belide, Condeixa nº 1 e Condeixa nº 2, num total de 14
crianças.

------------O Sr. Vereador Norberto Pires perguntou se as AEC são contratadas pelo
Agrupamento, ao que a Srª Vice-Presidente respondeu que nos últimos anos cabe a esta
entidade gerir toda a logística inerente a este programa que por sua vez recorre à Caritas
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Diocesana de Coimbra para a implementação das diferentes atividades nas escolas do
Concelho. Relativamente à componente de apoio à família no 1º ciclo, informou que na EB1 nº
1 e na EB nº 3 também compete à Caritas Diocesana de Coimbra a gestão desta componente
e na EB1 de Anobra esta componente é gerida pela Associação de Pais a quem compete a
contratação de monitores, sendo que no pré-escolar a gestão das AAAF é da competência da
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que desde o ano letivo 2014/2015 a Autarquia oferece todos os livros
às crianças do 1º Ciclo através de um vale a descontar no comércio local; oferecia igualmente
um vale para aquisição de material escolar aos alunos dos escalões A e B, de acordo com a
legislação em vigor. Este ano a Autarquia decidiu oferecer um vale a ser descontado no
comércio local a todos os alunos do 1º Ciclo que frequentam o Agrupamento de Escolas de
Condeixa. O valor dessa oferta corresponde a 15,00 euros para os alunos pertencentes ao
escalão A, 10,00 euros para os alunos do escalão B e 5,00 euros para os restantes alunos. ----------------Disse ainda que a medida de apoio à aquisição de material escolar corresponde ao
montante global de 4.100,00 euros e o investimento referente à aquisição dos manuais
escolares corresponde a um investimento de 35.600,00 euros. Contudo, o investimento na
educação por parte da Autarquia é distribuído por outras áreas, nomeadamente: Transportes
escolares:- comparticipação de passes escolares, transportes camarários e comparticipação de
um novo circuito de transportes públicos com a empresa TRANSDEV, com horários mais
ajustados às reais necessidades dos seus munícipes, designadamente à população escolar –
valor 121.798,90 euros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Refeições escolares com um valor de 327.417,63 euros; -------------------------------------------------Terapia da fala (alunos do pré-escolar e 1º ciclo) com um valor de 70.257,60 euros; -------------Aulas de inglês para todos os alunos do pré-escolar (Projeto “Vamos Aprender
Inglês”) com um valor de 34.778,25 euros; --------------------------------------------------------------------------------Vigilantes com um valor de 44.949,86 euros (funcionárias do quadro - 32; CEI e
contratadas - 9);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atividades de acompanhamento e apoio à família com um valor de 56.778,77 euros; ------------Funcionárias de apoio às refeições escolares com um valor de 18.450,00 euros; ------------------Programas de férias (escola de verão júnior da ESEC e Universidade de verão da
Universidade de Coimbra) com um valor de 6.000,00 euros; ---------------------------------------------------------Material didático, material de limpeza e diversas manutenções e reparações com um
valor de 56.778,77 euros; -------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Mais referiu que o grande objetivo da Autarquia é oferecer as melhores condições
físicas às nossas escolas para que os alunos possam usufruir delas e terem um ensino de
qualidade ajustado aos atuais padrões de exigência educativa. -----------------------------------------------------Sabemos que as infraestruturas escolares do pré-escolar e 1º ciclo carecem de
“cuidados continuados” no que se refere à sua manutenção e requalificação e o objetivo do
atual Executivo é dar continuidade aos planos de intervenção desenvolvidos nos anos
anteriores. A intervenção não se fica só pelo plano físico na medida em que a Autarquia está
também a apostar em diversas medidas de apoio social, destacando-se a atribuição dos
manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo do Concelho, a oferta de material
escolar, a oferta de sessões de terapia da fala e aulas de inglês gratuitas a todos os alunos do
pré-escolar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Finalmente, informou que no âmbito de uma reunião conjunta com o Serviço de
Formação Profissional de Coimbra e o CLDS-3G, foram convocados utentes inscritos no centro
emprego e residentes no Concelho de Condeixa-a-Nova e Freguesia de Cernache para uma
reunião que decorreu no passado dia 29 de julho, a fim de participarem em sessões coletivas
de divulgação de Formação Profissional em Condeixa. ----------------------------------------------------------------Mais informou, que a ação é dinamizada no âmbito de uma parceria entre o Serviço
de Formação Profissional de Coimbra, o CLDS-3G e o GIP de Condeixa, e terá lugar em
instalações da Casa do Povo de Condeixa-a-Nova, sendo dirigida a utentes divididos em 6
grupos com escolaridade compreendidas entre o 4º, 6º e 9º ano. ---------------------------------------------------Referiu ainda, que as formações a divulgar são B2 - Apoio Familiar e à Comunidade
(Confere 6º Ano de Escolaridade); B3 - Agente de Geriatria (Confere nível 2 de qualificação 9º ano de escolaridade); NS – Técnico/a Auxiliar de Saúde (Confere nível 4 - 12º ano de
escolaridade), sendo o objetivo da sessão a seleção de formandos de acordo com os critérios
referidos e respetiva área de interesse, e que brevemente trará para conhecimento o número
de formandos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu também conhecimento que é intenção deste Executivo atualizar ainda este ano
a Carta Educativa, que irá constar do Orçamento para o ano de 2017. ---------------------------------

------------No uso da palavra, o Sr. Presidente referiu que uma aposta forte deste Executivo é o
setor da educação, e outros necessários às famílias que não têm condições financeiras para o
fazer, pois considera-o mais prioritário e correto, em detrimento de outras áreas, como sejam
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as obras. Exemplo disso são as diversas iniciativas tomadas por mote próprio e não por
imposição legal, como seja a terapia da fala e o inglês no pré-escolar. ---------------------------------

IV. Ordem do Dia

A. Gabinete da Presidência
1. Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas: Revisão e Relatório
Anual de Execução 2015.

------------Foram presentes os documentos acima mencionados, que se juntam por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 1, tendo a
Srª Chefe de Divisão, devidamente autorizada pelo Sr. Presidente, explicado que esta revisão
se tornou necessária para que o documento fosse atualizado, na sequência das diversas
alterações legislativas, orgânicas e de executivo verificadas. --------------------------------------------------------- Depois de apreciar os documentos em causa a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade aprovar a Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, igualmente por unanimidade, aprovar o Relatório de Execução do
referido Plano, referente ao ano de 2015. -----------------------------------------------------------------------

B. Gabinete de Qualificação e Coesão Social
1. Serviço de Educação
1.1 Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova, o
Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, a União das Freguesias de Sebal e Belide
e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola e Jardim de Infância do
Sebal para Atuação no Âmbito da Componente de Apoio à Família.
------------Foi presente o Protocolo de Colaboração mencionado em epígrafe, que se junta por
fotocópia à presenta ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número
2, que tem como objeto a cooperação institucional, com vista a proporcionar as atividades da
Componente de Apoio à Família aos alunos do 1º Ciclo da Escola Básica Nº 1 do Sebal,
traduzindo-se assim em garantir o seu acompanhamento fora do período da componente
curricular e de enriquecimento curricular. Estas atividades serão implementadas pela
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Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do Sebal, com a colaboração da
União de Freguesias de Sebal e Belide e serão desenvolvidas em cooperação partilhada ao
longo do ano letivo 2016/2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração
entre o Município de Condeixa-a-Nova, o Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, a
União das Freguesias de Sebal e Belide e a Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola e Jardim de Infância do Sebal para atuação no âmbito da Componente de Apoio à
Família. -------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

C. Divisão Administrativa e Financeira
1. Sector de Águas Taxas e Licenças
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 Inter Condeixa – Supermercados, Lda. – Decisão Final.

------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe. ---------------------------------------------------------Depois de analisar o referido processo, e considerando que segundo o artigo 32º, do
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água em vigor neste Município só se
aplica aos consumidores domésticos; ---------------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda, que a petição tendia para o indeferimento, foi o requerente
notificado nos termos do artigo 121º e seguintes do CPA, nada tendo alegado. Assim,
deliberou, por unanimidade, esta Câmara Municipal, indeferir o pedido, devendo dar-se
conhecimento à requerente da deliberação tomada. --------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

1.2 Processo relativo ao pagamento de prestações de uma dívida de água, com entrada
número 6192, de 7 de julho de 2016.

------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, dele constando o respetivo estudo
socioeconómico, elaborado pelo Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Condeixa. ---------------Depois de analisar todos os documentos do processo, e ao abrigo do disposto no
número 4 do artigo 12º do Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Águas em
vigor neste Município, conjugado com o art.13º do Regulamento Municipal de Taxas e Outras
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Receitas do Município, aplicável em casos excecionais e devidamente fundamentados, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da faturação de água em
dívida em 6 prestações mensais, acrescidas dos respetivos juros de mora. --------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

1.3 Proposta de alteração da Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas e Outras
Receitas do Município de Condeixa-a-Nova referente aos Recintos Desportivos - Piscinas
Municipais.

Foi presente a proposta de alteração mencionada em epígrafe, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 3. ----------------------O Sr. Vereador Carlos Canais usou da palavra para referir que esta alteração
consiste num acerto de valores, de forma a se harmonizar a tabela de taxas referente a este
capítulo, conforme consta da proposta em apreço. ----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal depois de apreciar as alterações propostas deliberou, por
unanimidade, aprovar a alteração à Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas e Outras
Receitas do Município de Condeixa-a-Nova referente aos Recintos Desportivos - Piscinas
Municipais e enviar este assunto à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. -------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ------------------2. Sector de Contabilidade
2.2. Terceira Revisão ao Orçamento para o ano 2016.

------------Foi presente a Terceira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para
2016, 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, aprovar a presente Revisão e enviála à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei
75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

2.3. Apresentação do relatório de auditoria sobre a situação económica e financeira, nos
termos previstos na alínea d), do número 2, do artigo 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de
setembro.
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--------------Foi presente o relatório de auditoria sobre a situação económica e financeira do
Município, com referência ao período findo em 30 de junho do corrente ano, emitido nos termos
previstos na alínea d), do número 2, do artigo 77º, da Lei número 73/2013, de 3 de setembro,
com base na Diretriz de Revisão/Auditoria 873 – Autarquias Locais e Entidades Equiparadas,
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o qual se junta por fotocópia à presente ata para
dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 5.----------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do referido relatório de auditoria, e
deliberou, por unanimidade, remeter o mesmo à Assembleia Municipal. ------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. ------------------

2.4. Acordo de Execução entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Junta de Freguesia
da Ega. – Aditamento.

------------Foi presente um aditamento ao Acordo de Execução celebrado em 28 de junho de
2014, entre a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova e a Junta de Freguesia de Ega, que tem
como objetivo a delegação naquela Junta de Freguesia da gestão e manutenção dos espaços
verdes, sitos no Largo de S. Martinho, em Ega, de acordo com a alínea a), do número 1 do
artigo 132º, do Anexo I à Lei número 75/2013, de 12 de setembro, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 6.----------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no uso da competência prevista na
alínea l), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o
aditamento ao Acordo de Execução em epígrafe, o qual implica um acréscimo de contrapartida
financeira no montante de 3.000,00 euros, e submetê-lo nos termos do disposto na alínea m),
do número 1, da mesma norma legal, à Assembleia Municipal para efeitos de autorização, em
conformidade com a alínea k), do número 1, do artigo 25º, da Lei acima citada. --------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

2.5. Atribuição de fundo de maneio à Arquiteta Ana Patrícia Claro Ribeiro.

------------ Foi presente uma informação da Coordenadora do Museu PO.RO.S, solicitando a
constituição de um fundo de maneio que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer
parte integrante como documento anexo sob o número 7. -------------------------------------------------
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------------ A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição do referido fundo de
maneio, ficando o mesmo constituído da seguinte forma: ----------------------------------------------------------- Outros Bens: 01.02/02.01.21 – 150,00 euros; -------------------------------------------------------------Outros Serviços: 01.02/02.02.25.09 – 50,00 euros; ------------------------------------------------------- A utilização do fundo de maneio fica sujeitada ao cumprimento das seguintes regras:
------------1. O fundo de maneio deve ser utilizado, de acordo com a lei, única e simplesmente
para ocorrer a despesas urgentes e inadiáveis e classificáveis no âmbito das rubricas de
classificação económica por onde foi constituído;---------------------------------------------------------------------- 2. Até ao último dia de cada mês, os documentos provenientes da utilização mensal
deste fundo de maneio devem ser apresentados pelo responsável, na Secção de
Contabilidade, que deverá fazer a reconstituição do mesmo até ao dia seguinte. ----------------------------- 3. O fundo deve ser reposto até ao último dia do ano em curso. ------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. ----------------

2.6. Atribuição de subsídio à Associação Portuguesa de Telemedicina no âmbito do V
Congresso de Telemedicina.

------------Foi presente uma informação relativa ao assunto em epígrafe, para atribuição de um
subsídio no valor de 3.600,00 euros, para fazer face às despesas inerentes, que se junta por
fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número
8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente no uso da palavra referiu que a Associação de Telemedicina
escolheu novamente o Concelho de Condeixa, mais propriamente o Museu Monográfico de
Conimbriga, para a realização de um Congresso de âmbito Internacional, sendo que estes
acontecimentos vêm prestigiar o nosso Concelho, trazendo também o nome de Conimbriga
associado. Neste encontro, irá homenagear-se o Fundador do Serviço Nacional de Saúde,
António Arnaut com o descerrar de uma placa a que a Câmara Municipal de Condeixa se
associou e que terá lugar no próximo dia 30 de setembro, pelo que desde já, convida toda a
Vereação a estar presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Srª Vereadora Bruna Santos pediu a palavra para referir que considera o valor
proposto elevado, pelo que questiona o seguinte: -----------------------------------------------------------------------Qual a importância deste evento para o Concelho de Condeixa, dado que é apenas
um dia? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se a Câmara tem conhecimento do custo da inscrição para esse Congresso? ----------
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------------Se outra entidade quiser organizar igualmente um Congresso terá este tipo de apoio?

------------O Sr. Presidente explicitou que este Congresso é relevante para o Concelho,
tratando-se de um evento de âmbito internacional, com cobertura televisionada, que será
associada ao programa cultural de Conímbriga. Quanto à inscrição, tem conhecimento de que
é gratuita. Relativamente à última questão, a Câmara Municipal está sempre sensível a eventos
que se realizem em Condeixa e sejam de interesse público. ----------------------------------------------

------------O Sr. Vereador Norberto Pires interveio, para referir que discorda da Sra. Vereadora,
considerando, ao invés, que este tipo de eventos prestigia o Concelho, trazendo muita gente de
fora, e ficando assim na “rota” e na mente de muitos potenciais visitantes. Não podemos
esperar retorno já amanhã, mas este irá existir sem dúvida, a médio ou longo prazo. Por outro
lado, também dará projeção à Vila, dado o perfil de pessoas que vêm a estes congressos. ------

------------O Sr. Presidente colocou à votação a atribuição do subsídio no valor de 3.600,00
euros à Associação Portuguesa de Telemedicina. -----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção da Srª Vereador Bruna
Santos e os votos a favor dos restantes membros do executivo, aprovar a atribuição do
subsídio proposto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

D. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Serviço de gestão Urbanística

1.1. Processo n.º 11/2016/172, em nome de Gonçalo Nuno Almeida de Brito Queiroz, para
retificação da deliberação tomada em reunião de 17/08/2016.

--------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à retificação da
deliberação referente à atribuição de topónimo no lugar de Ameixeira, União das Freguesias de
Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, devendo constar que, onde se lê “Travessa do Castel“
deve ler-se “Travessa do Casal“. --------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisar o processo, e atendendo à informação dos serviços
administrativos, datada de 05/09/2016, confirmada pela Chefe de Divisão de Planeamento
Urbanístico no dia 05/09/2016 constante do processo, que aqui se dá como integralmente
reproduzida para todos os efeitos legais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
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proceder à retificação do ponto acima referido, devendo dar-se conhecimento desta retificação
aos serviços dos Correios locais, à Conservatória do Registo Predial de Condeixa-a-Nova, aos
Serviços de Finanças de Condeixa-a-Nova e à União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e
Condeixa-a-Nova. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

1.2. Processo n.º 11/2016/269 em nome de Fernando Ameixoeiro Mourão, para atribuição
de topónimo num arruamento sito em Arroteia, União das Freguesias de Sebal e Belide.

------------Foi presente a informação subscrita pela Técnica, Engª Marta Manaia, datada de
06/09/2016, constante do processo mencionado em epigrafe, sobre a qual recaiu despacho
superior, com vista à atribuição de topónimo, em Arroteia, União das Freguesias de Sebal e
Belide, e que se junta por fotocópia à presenta ata para dela fazer parte integrante como
documento anexo sob o número 9. ------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada a proposta, bem como a comunicação efetuada pelo Presidente
da União das Freguesias de Sebal e Belide, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
concordar com aquela, atribuindo o topónimo de “Rua da Arroteia”, para o arruamento
sinalizado a amarelo na planta de localização, conforme dispõe a alínea ss) do n.º 1 do art.º
33.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------Mais deliberou a Câmara Municipal, dar conhecimento desta atribuição aos serviços
dos correios locais, à Conservatória do Registo Predial de Condeixa-a-Nova, aos Serviços de
Finanças de Condeixa-a-Nova e à união das freguesias de Sebal e Belide. --------------------------------------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. ------------------

1.3. Processo n.º 15/2013/2 em nome de nome de Município de Condeixa-a-Nova, para
conhecimento que nada há a obstar à utilização de parte do edifício da Quinta de São
Tomé para Centro de Eventos de Sicó – Museu PO.RO.S.

------------Foi presente a informação elaborada pela Chefe da DPU, datada de 09/09/2016,
constante do processo mencionado em epígrafe, que se junta por fotocópia à presenta ata para
dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 10. ---------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da referida informação, concordando com o
conteúdo da mesma, deliberando, por unanimidade, mandar emitir certidão em como parte do
edifício reúne as condições de utilização para os fins a que se destina. --------------------------------
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------------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 e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe de 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

