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                  ORDEM DO DIA 
 

             REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 

1 de outubro 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 no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município. 

 

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 22 de setembro de 2021. 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A.Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

1.Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

1.1.Resumo Diário de Tesouraria. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 29 de setembro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Nuno Moita da Costa 
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 ------------Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no salão nobre 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, o Sr. Vice-

Presidente António Lázaro Ferreira e os Srs. Vereadores Liliana Marques Pimentel, Carlos 

Manuel de Oliveira Canais, Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Nuno Manuel Mendes 

Claro e Arlindo Jacinto Matos.  -------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------O Sr. Presidente declarou aberta a reunião, eram dez horas. ---------------------------------  

 

 

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 22 de setembro de 2021. 

 

 ------------O Sr. Presidente colocou à discussão e votação a ata da reunião anterior. Não 

havendo correções a fazer, foi a mesma aprovada por unanimidade.  ----------------------------------  

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

 ------------O Sr. Presidente começou por referir que o ato eleitoral do passado dia 26 de 

setembro de 2021, decorreu democraticamente e de forma pacífica cujos resultados já se 

encontram apurados, parabenizando todos os eleitos, acrescentando que o ato de instalação 

dos órgãos autárquicos terá lugar no próximo dia 16 de outubro, pelas 10 horas nos Paços do 

Município.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Acrescentou ainda, que se deve refletir sobre a taxa de abstenção (cerca de 46%) 

verificada no Concelho, entendendo que a classe politica, em geral, deve pensar em 

mecanismos que possam minorar esta situação. -------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para felicitar o Partido Socialista pelos resultados 

obtidos nas eleições autárquicas e realçar a forma como decorreu o ato eleitoral no Concelho.   

 ------------Referiu ainda, a propósito da taxa de abstenção verificada no Concelho de Condeixa-

a-Nova, que um dos contributos que se pode dar a nível local pode passar pela transmissão 

nas redes sociais das sessões/reuniões dos órgãos autárquicos, acrescentando que os 

cidadãos só participam naquilo que conhecem bem, surpreendendo-se pelo facto do Sr. 

Presidente estar admirado com esta questão.  ----------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, questionou para quando o inicio das obras na Escola Básica EB/1 da 

Ega.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, referiu que há um caminho municipal junto à Fábrica Estrela de Conimbriga 

(que constitui um acesso à mesma) que não se encontra pavimentado, tendo tido 
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conhecimento que a Fábrica tem processos pendentes, cuja resolução depende da 

pavimentação do referido caminho.  ------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Arlindo Matos interveio para desejar as maiores felicidades aos eleitos 

que no próximo mandato ficam à frente dos desígnios da Autarquia.  -----------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que a possibilidade da transmissão 

das sessões dos órgãos autárquicos está a ser equacionada, no entanto, não lhe parece que 

esta seja a solução para a inversão da tendência do aumento da taxa de abstenção, 

acrescentando que existem Concelhos vizinhos onde se realiza a transmissão das reuniões 

nas redes sociais, e onde se verificou uma taxa de abstenção superior. -------------------------------- 

 ------------Relativamente à Escola EB/1 da Ega, informou que será aberto procedimento para a 

requalificação daquele espaço, no entanto, o local alternativo reúne todas as condições.  --------  

 ------------Quanto à questão colocada sobre o caminho junto à Fábrica Estrela de Conimbriga, 

solicitou à Sra. Chefe da Divisão do Planeamento Urbanístico, Arquiteta Sofia Correia, presente 

na reunião, que se pronunciasse sobre o assunto, tendo a mesma informado que no âmbito do 

pedido de licenciamento para obras apresentado nestes serviços, a EP – Estradas de Portugal 

exigiu a realização de obras, tendo sido prevista a execução de arruamento de acesso à 

indústria, para substituição do acesso da mesma à estrada nacional, que consistiria no 

alargamento de caminho público já existente. Contudo, verificou-se que esse alargamento se 

sobreporia a terrenos de outros, encontrando-se o assunto pendente de resolução por parte da 

Fábrica em questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Liliana Pimentel interveio para fazer algumas recomendações, 

começando por referir o facto do arquivo histórico municipal, existente na Escola da Venda da 

Luísa, não se encontrar nas melhores condições, alertando para a necessidade do 

acondicionamento adequado do espólio existente o qual deve ser preservado. Ainda a 

propósito do arquivo municipal e de eventual aquisição de espaço para o efeito referiu que as 

negociações com a família do Dr. João Ribeiro estão hesitantes por falta de interesse da 

mesma.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alertou ainda, para a necessidade de dotar de condições adequadas o Edifício da Unidade de 

Ação Social e Saúde, cujo espaço é deficitário, acrescentando que ali funciona também o 

Gabinete de Inserção Profissional e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e 

que as Técnicas da Câmara Municipal merecem um local de trabalho digno pois têm um 

trabalho árduo e desgastante.  -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Referiu ainda, que ao nível da área de Educação tudo foi devidamente acautelado e 

que o serviço está a decorrer normalmente.  -------------------------------------------------------------------  

 ------------Realçou também o trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal, recomendando 

que se mantivessem as atividades ali desenvolvidas e que fosse dada continuidade à aquisição 

de espólio. Acrescentou ainda, que parte do espólio doado pela Dra. Margarida Namora se 

encontra arquivado na Biblioteca Municipal, em virtude da falta de espaço disponível na Casa 

Museu Fernando Namora.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Recomendou ainda, que fosse dada continuidade às atividades/edições 

desenvolvidas na Galeria Manuel Filipe de forma a manter a história viva.  ---------------------------  

 ------------Por fim, alertou para a necessidade de continuar com os processos da Fundação D. 

Ana Laboreiro d'Eça e da Estratégia Local de Habitação dada a importância dos mesmos para 

Condeixa, realçando que neste último se está a perder muito tempo.  ----------------------------------  

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que registou todas as preocupações e 

recomendações da Sra. Vereadora Liliana Pimentel, acrescentando que será dada 

continuidade ao trabalho desenvolvido em todas as áreas assim como naquelas que tão bem 

geridas foram pela Sra. Vereadora. -------------------------------------------------------------------------------  

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

 ------------O Sr. Presidente informou que na próxima segunda-feira, a Biblioteca Municipal irá 

retomar o seu normal horário de funcionamento.  -------------------------------------------------------------  

 ------------Deu também nota de que se realiza amanhã a conferência "O Património como 

Promotor da Saúde Mental", no auditório do Museu PO.RO.S, entre as 10h30 e as 17h30. ------  

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais interveio para informar sobre a situação epidemiológica 

no Concelho, referindo que nos últimos 14 dias se verificaram 12 casos e na última semana 6 

casos de covid-19. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Informou ainda que a partir do passado dia 24 de setembro o Centro de Vacinação 

encerrou, passando a vacinação a ser realizada no Centro de Saúde 

 ------------Por fim, deixou um agradecimento ao Centro de Saúde pelo esforço realizado durante 

todo o processo de vacinação.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Informou também que se irá realizar no próximo dia 31 de outubro a prova desportiva 

- Taça de Portugal de XCM 4ª etapa, promovida pela Associação BlackBulls Cycling Team de 

Condeixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Por fim, deu nota de que a ARCD Venda da Luísa irá realizar no dia 4 de dezembro o 

I Trail da Escarpiada, cuja prova terá partida e chegada na aldeia do Zambujal. ---------------------  

 

  

A. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

1.1. Resumo Diário de Tesouraria. 

 

 ------------Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 30 de setembro de 

2021, acusando um saldo em operações orçamentais no valor 567.728,55 euros e em 

operações não orçamentais no valor de 347.170,44 euros. ------------------------------------------------  

 ------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

 

FINAL DA ATA 

 

 ------------E não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos 

eram 11 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada pelo Sr. Presidente e pela Coordenadora Técnica, que secretariou a reunião e deu 

indicação no sentido de elaborar a respetiva ata, tendo a mesma sido aprovada em minuta.  ----  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

A COORDENADORA TÉCNIC 


