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ORDEM DO DIA 
 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 
 

11 de maio de 2022 
 

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 27-04-2022. 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Gabinete de Apoio à Presidência 

 

1.Pedido de Prorrogação do prazo de suspensão de mandato, apresentado por Susana 

Margarida da Costa de Almeida Devesa. 

 

2.Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Universidade 

de Coimbra – Ratificação. 

 

B. Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

1. Proposta para a não autorização de queimas e queimadas entre 1 de junho e 30 de 

setembro de 2022. 

 

 

 

C. Unidade de Ação Social e Saúde 



                             (Reunião ordinária de 11-05-2022)                Página 3 de 33 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

 

1.Atribuição das Bolsas de Estudo Fernando Namora para o ano letivo 2021/2022 – Aprovação 

da Lista Definitiva. 

 

D. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

D.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

D.1.2. Contabilidade e Orçamento 

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2.2. Constituição de fundos de caixa para a Casa dos Arcos e Casa Museu Fernando 

Namora. 

 

D.1.3. Património e Controlo 

 

1.3.1. 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 

março de 2022. 

 

E.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

E.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações 

 

2.1.1. Aprovação de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Condeixa-a-

Nova e a Associação OTC – Oficina de Teatro de Condeixa. 

 

2.1.2. Aprovação de Protocolo de Cedência a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e 

Sociedade Soenprol – Sociedade de Ensino Profissional Lda. 

 

 

F. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

F.1. Divisão de Planeamento Urbanístico e de Reabilitação Urbana 
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1.1. Processo nº01/2021/60 – Ratificação do ato administrativo datado de 29/04/2022, referente 

à fixação do valor da caução, destinada a garantir a boa e regular execução das obras de 

urbanização, bem como o valor da compensação a pagar ao município como compensação 

das áreas de cedência em falta. 

1.2. Processo nº 01/2022/8 em nome de José Carlos Dias dos Santos para obras de ampliação 

e alteração de habitação, sito em São Fipo, Freguesia de Ega. 

 

1.3. Processo nº02/2021/1 em nome de Habitega Empresa de Construção Ldaª para alteração 

à licença para operação de loteamento titulada por alvará 2/2001 (1º aditamento ao alvará 

emitido em 20/04/2004) no prédio sito na Urbanização da Valada, União das Freguesia de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, nomeadamente no lote 20. 

 

1.4. Processo nº05/2022/2 em nome de Horadinâmica – Compra e Venda de Imóveis Ldª para 

pedido de informação prévia para obras de construção de habitação, sita em Várzea dos 

Pocinhos, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

1.5. Processo nº 08/2022/43, em nome de Isabel de Jesus Leal Miranda, para emissão de 

certidão de constituição de compropriedade nos termos do artigo 54º da Lei nº91/95, de 2 de 

setembro, na sua atual redação, para um prédio rústico sito em Sortes, Freguesia de Ega. 

 

1.6. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] da Operação de Reabilitação 

Urbana [ORU] do núcleo antigo de Casmilo, Freguesia de Furadouro. 

 

1.7. Informação com o registo interno nº 5640 datada de 04/05/2022, referente à proposta de 

delimitação da unidade de execução de um prédio com a área corresponde a 29.450,00m2 sito 

em Condeixa-a-Nova, propriedade de Manuel Ferreira dos Santos. 

 

1.8. Processo nº01/2022/60 em nome de Jasmim Protagonista Ldª, - desafetação do domínio 

público de 175,74m2 da Rua da Oliva. 
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F.2.Divisão de Obras 

 

2.1. Empreitada da Obra de “Coesão Territorial - Requalificação Urbana - Execução do PARU - 

Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conímbriga – Empreitadas” – Proposta de Aprovação 

de Subempreitada – Ratificação de despacho. 

 

2.2. Aprovação do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a execução da Obra 

Empreitada de “Educação e Apoio à Família – Educação – Conservação, Reparação e 

Ampliação e Modernização de Escolas – Beneficiação de Edifícios – EB1 de Ega” – Ratificação 

de despacho. 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 06 de maio de 2022. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Nuno Moita da Costa 
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 ------------Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 e os Srs. 

Vereadores Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Carlos Manuel de Oliveira Canais, Nuno 

Manuel Mendes Claro, Silvino Dias Capitão, Luís Miguel Simões da Silva e Carlos Alberto 

Gonçalo Manaia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------O Sr. Presidente informou que o Sr. Vice-presidente não se encontrava presente na 

reunião por motivos pessoais, tendo a respetiva falta sido relevada. ------------------------------------- 

 ------------O Sr. Vice-presidente foi substituído, ao abrigo dos artigos 78º e 79º da Lei 169/99, de 

18 de setembro, na sua atual redação, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista 

Carlos Alberto Gonçalo Manaia. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

 

I. Discussão e votação de ata da reunião ordinária do dia 27-04-2022. 

 

 ------------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 deu a palavra aos restantes membros do órgão executivo para que 

os mesmos se pudessem pronunciar sobre os assuntos que entendessem.  -------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Luís Silva tomou a palavra, começando por referir que foi 

recentemente publicado um aviso no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência ao 

Programa de Intervenções em Habitações (PIH), que tem como objetivo melhorar as 

acessibilidades para pessoas com deficiências em habitações em todo o território de Portugal 

Continental, perguntando a este propósito se a Câmara Municipal de Condeixa reúne 

condições para se candidatar ao referido programa. ---------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, referiu que tomou conhecimento, através da Câmara Municipal de 

Coimbra, que está a decorrer um projeto Região de Coimbra com igualdade, promovido pela 

CIM Região de Coimbra, tendo sido distribuídos nesse âmbito questionários a todos os 

colaboradores e outros aderentes. Neste sentido, pergunta se esse projeto também está a ser 

dinamizado pela Câmara Municipal de Condeixa, sendo que em caso afirmativo não consegue 

perceber de que forma, pois ainda não teve qualquer conhecimento sobre o assunto neste 

Município.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Mudando de assunto, mencionou que uma vez que se aproxima a época de 

incêndios, importa referir que os utilizadores da plataforma do ICNF (Instituto da Conservação 

da Natureza e das Floresta) recebem um email emitido pela mesma que reporta, além de 

informação estatística de fogos florestais e de atividades de DFCI, estatísticas de atividades de 

DFCI realizadas nas autarquias, estando lá exposto um dos temas de que tem vindo a falar, 

desde há muito tempo, nas reuniões de Câmara e que tem a ver com a manutenção da rede 

viária florestal, podendo-se verificar através dos referidos dados que foram intervencionados 

zero kms nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Salientou ainda que se trata de uma 

informação pública e oficial, emitida pelo ICNF que vem denunciar o incumprimento daquilo que 

está em Plano e que este previa só para os anos de 2020, 2021 e 2022 cerca de 250 kms de 

rede viária intervencionada que ainda não está a ser executada.  ----------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que tomou conhecimento através da comunicação social que a 

CIM Região de Coimbra dispõe de um parque de máquinas que está em franco crescimento, 

cedidos em regime de comodato pelo ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das 

Floresta), existindo já parcerias com entidades que operam máquinas em alguns Municípios 

que fazem parte da CIM Região Coimbra, sendo que uma das missões desses equipamentos 

tem a ver com a implementação de ações que vão desde a beneficiação da rede viária florestal, 

execução de faixas de combustível, entre outras atividades. Neste sentido, pergunta porque 

razão não se solicita à Comunidade Intermunicipal que esse parque de máquinas venha 

intervencionar a rede viária florestal deste Município.  -------------------------------------------------------  

 ------------Por último, referiu que na reunião ordinária da Câmara Municipal de 21 de junho de 

2021 (ata nº 13/2017) foi ratificado o despacho que aprovou a candidatura para a constituição 

de uma Equipa de Sapadores Florestais 2017, questionando neste contexto, quando é que se 

concretiza o inicio da sua atividade.  -----------------------------------------------------------------------------   

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por solicitar à Diretora de 

Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento que se pronunciasse sobre a 

candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência ao Programa de Intervenções em 

Habitações (PIH), tendo a mesma informado que o prazo de candidatura se encontra a 

decorrer até 31 de julho de 2022, acrescentando que a Câmara Municipal é elegível enquanto 

beneficiário final, no entanto, o programa visa melhorar as acessibilidades para pessoas com 

deficiência em habitações, sendo que é condição de atribuição do apoio financeiro que algum 

elemento do agregado familiar do destinatário final possua um grau de incapacidade igual ou 

superior a 60%. Acrescentou ainda que o financiamento de €10.000 por habitação a intervir é 

muito limitado. Por fim, referiu que estão a ser elaboradas candidaturas ao Programa de 

Intervenção em Edifícios Públicos (PIEP), também no âmbito do PRR, cujo prazo termina a 31 

de maio de 2022, que visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade 
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condicionada no acesso aos serviços públicos, para quatro edifícios municipais, 

designadamente: Palácio dos Figueiredos, Polo II, Piscinas Municipais e Mercado Municipal.  --  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para solicitar ao Sr. Vereador Carlos Canais que 

se pronunciasse sobre a questão colocada sobre o projeto “Região de Coimbra, Com 

Igualdade”, tendo o mesmo informado que numa primeira fase será elaborado um diagnóstico, 

por cada município, que deverá identificar e priorizar as necessidades das organizações e dos 

territórios em matérias alinhadas com a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não 

Discriminação, tendo para o efeito sido enviado a todos os colaboradores da Câmara Municipal 

um inquérito, cujo preenchimento deve ser realizado até 30 de maio de 2022, acrescentando 

que o mesmo será hoje objeto de publicitação nas redes sociais.  ---------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para solicitar ao Coordenador Municipal de 

Proteção Civil que se pronunciasse sobre a questão colocada pelo Sr. Vereador Luís Silva no 

âmbito da intervenção da rede viária municipal, tendo o mesmo informado que foram feitas 

algumas intervenções no âmbito do apoio às Juntas de Freguesia, não tendo sido registado 

enquanto rede viária e uma vez que não cumprem com as caraterísticas que estão 

preconizadas nos Cadernos do ICNF. Anualmente é proposta pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil para efeitos de orçamento municipal a verba prevista no Plano Municipal de 

Defesa da Floresta, contudo, por razões de cariz financeiro não tem sido contemplada essa 

área. Por outro lado, tem-se apostado na limpeza de faixas de combustível da rede viária 

pertencente ao Município. Acrescentou ainda que já foi feito o levantamento realizado pelos 

serviços municipais sobre a nova rede viária, tendo os mesmos considerado ser possível, por 

meios próprios, fazer a beneficiação, alargamento e operacionalidade das vias.  --------------------  

 ------------Quanto à referência feita ao parque de máquinas da CIM Região Coimbra, informou 

que foi enviado pelo Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal um pedido de levantamento de 

necessidades deste Município, o qual já foi elaborado, pelo que será solicitada à Comunidade 

Intermunicipal a cedência dos equipamentos, caso não seja possível a concretização da 

execução dos trabalhos por meios próprios, a qual já demonstrou disponibilidade para o efeito.   

 ------------No que se refere à Equipa de Sapadores Florestais 2017, esclareceu que os 

Sapadores Florestais estão no terreno, enquanto operacionais, a realizar as suas funções, 

nomeadamente de vigilância e patrulhamento, no entanto, não farão qualquer intervenção em 

incêndios florestais durante o período critico dado que não se encontram ainda inseridos no 

Programa de Sapadores Florestais do ICNF. Acrescentou ainda que será aberto concurso 

público para a aquisição da viatura da Equipa de Sapadores Florestais, sendo que só após a 
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sua aquisição será solicitada a respetiva homologação da Equipa ao ICNF (Instituto da 

Conservação da Natureza e das Floresta).  --------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente solicitou ao Diretor de Departamento 

Administrativo, Financeiro e de Educação que se pronunciasse sobre a duração prevista para o 

procedimento relativo à aquisição da viatura da Equipa de Sapadores Florestais, tendo o 

mesmo informado que se trata de um concurso público que será objeto de visto prévio do 

Tribunal de Contas pois envolve um outro procedimento de leasing, pelo que não durará menos 

de seis meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão tomou a palavra, começando por recordar que 

Condeixa integra a equipa de cogestão da Reserva Natural do Paul de Arzila desde dezembro 

de 2021, pelo que questiona quais foram as iniciativas já tomadas para valorização da reserva, 

dado que está disponível um financiamento do estado no valor de €100.000 do Fundo 

Ambiental para esse efeito. Questionou ainda que iniciativas tomou a Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova para que aquela reserva seja reconhecida pelos cidadãos como património 

natural de Condeixa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, referiu que, salvo raras exceções, como foi há alguns anos atrás a 

intervenção feita no pavimento da Avenida dos Bombeiros Voluntários, a política de 

conservação da rede rodoviária no Município tem sido pouco proativa na conservação 

preventiva. Compreende-se a opção de deixar degradar mais os pavimentos da rede viária 

quando, num prazo muito curto, está prevista a instalação de condutas da rede de 

saneamento, procedendo-se depois à reconstrução integral do pavimento sobre a 

infraestrutura. Todavia, prosseguir, no geral, uma política de só intervir na melhoria dos 

pavimentos quando o seu estado é de ruína completa, prejudica seriamente os utilizadores da 

rede viária municipal e o orçamento do Município. Estas intervenções tardias têm custos 

manifestamente mais altos, causam mais incómodo aos utilizadores e geram custos acrescidos 

para os cidadãos e para a Administração (neste caso o município de Condeixa). -------------------  

 ------------Referiu ainda que se está na Primavera, altura em que se poderiam iniciar ações de 

conservação preventivas, ligeiras, de baixo custo e de rápida aplicação, perguntando a este 

propósito por que não está o Município a prosseguir uma política de conservação preventiva 

dos pavimentos da rede viária da sua responsabilidade, acrescentando que a selagem de 

fendas, a aplicação de tratamentos da superfície, a limpeza de aquedutos são ações baratas, 

tendo em conta o prolongamento da vida dos pavimentos que originam. -------------------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, apresentou a seguinte proposta para o Plano Estratégico 

2030 do Município de Condeixa-a-Nova: criar um sistema de monitorização do estado da rede 
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viária municipal que permita aplicar ações de conservação preventiva, para que os pavimentos 

tenham uma maior duração e tenham menores gastos para o município. ------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que o IC2 na zona de Condeixa foi reabilitado pela 

Infraestruturas de Portugal há bastantes anos atrás, acrescentando que se tratando de uma via 

com muito tráfego de pesados, o pavimento apresenta um elevado nível de degradação que 

terá tendência para se intensificar no próximo Inverno. Neste sentido, questiona se existe 

indicação da Infraestruturas de Portugal sobre quando será realizada uma ação de 

conservação da referida via.  ---------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por referir que o Vereador 

Carlos Canais esteve presente na última reunião realizada no âmbito da implementação do 

modelo de cogestão da Reserva Natural do Paul de Arzila, solicitando-lhe assim que se 

pronunciasse sobre o respetivo ponto de situação, tendo o mesmo informado que quem 

preside à Comissão de Cogestão é o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, sendo este 

substituído, nas situações de impedimento ou ausência, pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Condeixa-a-Nova. Acrescentou ainda que, de entre as atividades a desenvolver no âmbito 

do protocolo de colaboração técnica e financeira, a comissão de cogestão do Reserva Natural 

do Paúl de Arzila será dotada durante três anos de apoio técnico e operacional, com o 

acompanhamento do responsável designado pelo ICNF, que estará dedicado à elaboração do 

Plano de Cogestão e posterior implementação das atividades consideradas prioritárias no 

âmbito da promoção das áreas protegidas, apoio este que abrangerá, entre outros, o 

pagamento dos meios humanos e materiais considerados necessários e adequados à 

execução das atividades.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------ O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que concorda com a proposta 

apresentada pelo Sr. Vereador Silvino Capitão sobre esta matéria, nomeadamente, com a 

valorização da Reserva Natural do Paúl de Arzila enquanto património natural de Condeixa, 

esperando que este plano de cogestão contribua para esse objetivo.  ----------------------------------  

 ------------Quanto à proposta apresentada para o Plano Estratégico 2030 do Município de 

Condeixa-a-Nova, questionou o Sr. Vereador Silvino Capitão sobre qual o seu entendimento 

especifico por sistemas de monotorização.  --------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Vereador Silvino Capitão referiu que é um sistema que permite 

saber que estradas é que temos, em que estado as mesmas se encontram, qual o seu estado 

de conservação e qual o investimento previsto.  --------------------------------------------------------------  
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 ------------Retorquindo, o Sr. Presidente esclareceu que se o sistema de monotorização passa 

por obter essa informação, a mesma já existe nos serviços municipais.  -------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão interveio para referir que tem sérias duvidas sobre 

esse facto, questionando se existe informação sobre qual é a idade média dos pavimentos, 

qual o seu estado de conservação média, qual o investimento previsível nos próximos cinco 

anos, acrescentando que se essa informação existe gostaria que lhe fosse enviado um mapa 

com essa informação assinalada.  --------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente referiu que existe um sistema de monitorização na 

Câmara Municipal que permite obter essa e outra informação, em Excel, quer ao nível de 

sistemas informáticos, existindo inclusivamente alguns registos cartográficos no Sistema de 

Informação Geográfica, acrescentando que se sabe perfeitamente quais são as necessidades 

nessa área, contudo, as intervenções profundas exigem capacidade financeira para o efeito, 

realçando as intervenções de natureza preventiva sinalizadas e realizadas.  -------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão interveio para referir que se esse sistema realmente 

existisse seria possível ver selagem de fendas nos pavimentos em vários locais do Município 

assim como intervenções de baixo custo, realçando que é necessário atuar de forma preventiva 

e antes dos pavimentos estarem degradados, evitando desta forma os custos para os quais o 

Município não tem capacidade financeira. ----------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que, sobre o estado do IC2, irá 

questionar a Infraestruturas de Portugal, I.P. sobre o assunto.  -------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra, começando por dar uma nota de 

agradecimento à Sra. Vereadora Ana Manaia pelo facto de ter diligenciado no sentido de 

resolver o problema das janelas dos balneários/duches do pavilhão Teresa Vendeiro na EB2/3, 

cujo assunto foi referenciado na reunião anterior.  ------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, referiu que se vão testemunhando boas e más experiências no âmbito 

do evento “Semana do Cabrito”, questionando a este propósito qual é a avaliação que já se vai 

fazendo sobre o mesmo e se existe uma ficha técnica da refeição, uma referência, um padrão 

para a refeição e se essa foi distribuída aos restaurantes participantes. --------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que no âmbito da celebração do 5º aniversário do Museu 

PO.RO.S no passado sábado, foram anunciados alguns números para os jornalistas 

publicarem (55.000 visitantes em 5 anos), recordando que existem outros números que tem 
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vindo a solicitar e que tardam em chegar, nomeadamente as contas desagregadas do Museu 

PO.RO.S, numa versão 2021/2022, onde se possam ver já refletidos os novos custos dos 

recursos humanos, entre outros, cuja informação ficou de ser reportada posteriormente. ---------  

 ------------Continuando, referiu que o Município de Condeixa e a Universidade de Coimbra 

assinaram no passado dia 6 de maio, com efeitos imediatos, um protocolo que consiste na 

criação de um bilhete-conjunto para visitas turísticas, compreendendo agora, pelo aditamento 

do respetivo ponto para ratificação, o porquê do mesmo não ter sido presente em reunião de 

Câmara para aprovação, à semelhança dos vários protocolos deste género. Ainda no mesmo 

contexto, referiu que o Sr. Presidente não envia convites para estas ocasiões aos Vereadores 

do PSD, nem sequer dá conta de que os mesmos terão lugar, sendo que receberia com 

bastante agrado um convite para testemunhar a assinatura de um Protocolo com a 

Universidade de Coimbra, mas semelhante ao verificado uns dias antes, no dia 4 de Maio, na 

Figueira da Foz, onde se anunciou que já em setembro a Figueira da Foz terá um Pólo da 

Universidade de Coimbra, facto confirmado pelo Sr. Reitor da Universidade de Coimbra. No 

entanto, aqui fica-se pelo bilhete conjunto. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que o “Dia da Europa” foi celebrado no passado dia 9 de 

maio, acrescentando a este propósito que no passado mês de abril se anunciou que Condeixa 

vai levar 6 alunos ao Festival da Juventude, que terá lugar em setembro, em Bretten, na 

Alemanha, sendo que os estudantes entre os 14 e os 18 anos podiam candidatar-se até ao dia 

6 de maio, perguntando por isso quantos alunos concorreram, quantas serão as pessoas 

envolvidas nessa comitiva, para além dos alunos e quantas serão as pessoas envolvidas na 

comitiva das “Festas de Peter e Paul”. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Ainda no mesmo contexto, recordou que já assinalou em reunião de Câmara que lhe 

parece muito pequeno o número de alunos a quem a Câmara Municipal concedeu esta 

oportunidade, devendo-se fazer um esforço para que a Geminação passe novamente e cada 

vez mais por programas de Intercâmbio entre Jovens e menos por reuniões institucionais 

tantas vezes estéreis. A propósito disto mesmo, recordou, por exemplo, uma iniciativa de 28 de 

julho de 2016, quando a Câmara Municipal promoveu um encontro/jantar com vários 

empresários do concelho para encontrar novas formas de colaboração económica entre 

Condeixa e Bretten, integrado no programa de uma visita da delegação de Bretten a Condeixa, 

perguntando a este propósito quais os resultados práticos que esse encontro/jantar de 2016 

produziu. ́ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo e a propósito dos sinais de trânsito no Casmilo, aprovados na última 

reunião de Câmara, referiu que a Federação Promotora de Montanhismo e Escalada emitiu um 

Alerta de suspensão temporária para a prática da escalada no sector Eldorado - Buracas do 

Casmilo, passando a citar: “Foi avistado por escaladores um ninho de Falcão numa das vias de 
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escalada do sector Eldorado – Buracas do Casmilo. Desta forma, apelamos a toda a 

comunidade escaladora a suspensão da prática da escalada neste sector, durante o período de 

incubação – preventivamente até ao dia 15 de julho. De salientar que técnicos do Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) estão a monitorizar a evolução do ninho e, 

caso se encontre inativo antes da data sugerida, a FPME e comunidade escaladora serão 

notificadas, para que as atividades neste local possam ser retomadas”. Neste contexto, 

recordou que, aquando da sua referência à prática deste desporto naquele local o Sr. 

Coordenador Municipal da Proteção Civil deu nota em reunião de Câmara que tais práticas 

eram irregulares e ilegais, salvo erro, por falta de licenciamento. Por outro lado, o ICNF está a 

trabalhar nesta matéria em conjunto com a Federação de escalada, pelo que pergunta como se 

fica afinal sobre este assunto.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, questionou para quando a conclusão dos trabalhos nas 

caldeiras das árvores da Avenida dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, referindo-se à 

aplicação da resina sobre a gravilha já mencionada em anteriores reuniões de Câmara. 

Recordou ainda, a propósito desta área, a sua proposta apresentada em reunião de Câmara 

para a abertura de caminho/passeio pedonal no interior do Parque dos Silvais, acrescentando 

que não se compreende porque motivo não poderiam os munícipes gozar o espaço, logo a 

partir daquele canto que se segue à casa do Sr. Gustavo Santos, próximo do local onde em 

tempos o Sr. Presidente plantou uma árvore. Um caminho que se prolongasse até à zona do 

estádio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, questionou se existe alguma novidade sobre o novo canil 

intermunicipal, prometido há anos.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Questionou também se se confirma o arranque no próximo dia 15 de maio da 

segunda EIP (Equipa de Intervenção Permanente) nos Bombeiros Voluntários de Condeixa.  ---   

 ------------Referiu também que a ANMP deu unanimemente parecer negativo à proposta de 

Orçamento do Estado para 2022, solicitando ao Sr. Presidente que comentasse este parecer, 

que presume também como seu (uma vez que é vogal do Conselho Diretivo da ANMP), 

especialmente porque tem vindo a dizer no contexto da descentralização, nomeadamente na 

área da Educação, que nada nos falta e que o Município de Condeixa-a-Nova é um exemplo de 

boa gestão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que a distribuição dos computadores prometidos pelo Governo, 

com verbas do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência ficou interrompida no 7. ° ano na 

EB2/3, acrescentando que todos os alunos do 8° ano e uma turma do 7 ° não os terão recebido 

ainda, razão pela qual pergunta qual é o ponto da situação neste processo.  -------------------------  

 ------------Posteriormente, referiu que foi divulgada a realização de um Bootcamp – Interior da 

Educação no Centro da Natureza – O Manifesto de uma Região, que se realizou nos dias 6, 7 
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e 8 de maio na Pampilhosa da Serra, perguntando a este propósito que experiência 

partilhámos, que contributos se obtiveram para a Educação em Condeixa.  ---------------------------  

 ------------Perguntou também se se confirma o arranque do curso de português na Casa do 

Povo de Condeixa, promovido pelo IEFP no próximo dia 16 de maio e se este é destinado 

apenas a refugiados ucranianos ou também a outros estrangeiros e, em caso afirmativo neste 

último caso, entende que convinha uma maior divulgação sobre o assunto. --------------------------   

 ------------Mudando de assunto, referiu que a CIM Região de Coimbra deu nota pública que está 

a ser elaborado um Plano Municipal, em cada um dos concelhos deste território, para a 

Igualdade e não Discriminação, no âmbito do projeto “Região de Coimbra, com Igualdade”, 

sendo que aquela entidade pede inclusive colaboração no preenchimento de um inquérito 

online disponível até ao dia 31 de maio, perguntando por isso se se confirma a elaboração 

desse Plano e porque motivo não se promove já nas redes sociais do Município tal inquérito.  --  

 ------------Continuando, referiu que também o Programa Porta 65-Jovem, um programa de 

apoio financeiro ao arrendamento por jovens, com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 

35 anos pode e deve ser promovido nas redes sociais do Município. -----------------------------------  

 ------------Seguidamente, propôs a preparação e realização de visitas guiadas / percursos 

pedonais pelo centro da vila, acrescentando que existe um mercado para este tipo de 

iniciativas, em especial quando se tem um território como o nosso, entendendo que se deve 

promover e incentivar estas ações. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propôs também o reforço da disponibilidade de bebedouros, quer no Parque Verde, 

quer nos recreios das escolas EB2/3 e outras. ----------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda a propósito do Parque Verde, perguntou se já se verificou a visita, anunciada 

em reunião de Câmara pelo Sr. Presidente, a outro Município para ver in loco, um WC para 

aquele local.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, perguntou se ainda estão vigentes as limitações determinadas 

no contexto da pandemia COVID-19, relativas aos cortes de abastecimento de água por falta 

de pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, felicitou as associações e os diversos clubes desportivos pelo retornar 

em pleno das suas atividades, que mereceram e bem o apoio do Município em muitas dessas 

iniciativas, originando momentos como aquele que se testemunhou no passado fim-de-semana, 

com a subida da equipa sénior feminina dos Ugas A.D.C. Ega - Ténis de Mesa à 1ª Divisão 

Nacional da modalidade.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, referiu que convém aqui esclarecer a bem de todos, inclusive dos 

envolvidos, algumas coisas sobre os procedimentos relativos às recentes nomeações dos 

novos Diretores de Departamento, cujos respetivos avisos foram, entretanto, publicados em 

Diário da República, pois ditam pareceres jurídicos da CCDR do Norte, bem como pronúncias 
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do Tribunal de Contas, que, para se admitir o exercício de funções em regime de substituição, 

é necessário que o cargo dirigente – no qual se verificou a ausência ou impedimento do 

respetivo titular por mais de 60 dias ou a vacatura do lugar - tenha estado anteriormente 

provido, sendo que tal não sucedeu em nenhuma das situações verificadas muito 

recentemente nesta Câmara Municipal. Neste sentido, informou que o PSD tomou a iniciativa, 

porque o assunto o justifica, de questionar o tema diretamente junto do Tribunal de Contas, 

aguardando-se a pronúncia do mesmo, a bem da legalidade das decisões que se vão tomando 

nesta Câmara Municipal, que é valor que certamente todos prezam.------------------------------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por referir que o 

procedimento relativo às nomeações dos Diretores de Departamento foram objeto de parecer 

jurídico, acrescentando que já foram, entretanto, desenvolvidas as diligências necessárias à 

abertura dos respetivos procedimentos concursais.  ---------------------------------------------------------  

 ------------Sobre o parecer negativo à proposta de Orçamento do Estado para 2022 da ANMP 

referiu que a proposta do Orçamento de Estado engloba outras temáticas além da 

descentralização de competências sobre as quais há muitos anos a ANMP não concorda e que 

tem levado sucessivamente à emissão de parecer negativo, entre as quais as compensações 

do Fundo Social Municipal e a Lei das Finanças Locais. Acrescentou ainda, que existem 

reivindicações sobre outras matérias, nomeadamente, a redução do IVA na energia e 

combustíveis, a revisão da lei de preços, a flexibilização da Lei das Finanças Locais, 

entendendo que existe um conjunto de argumentos válidos para garantir uma gestão municipal 

mais eficiente e que pesaram na emissão de parecer desfavorável à proposta de Orçamento do 

Estado para 2022. Ainda no mesmo contexto, referiu ainda que o processo de descentralização 

de competências na área da Educação correu muito bem, contudo, existem alguns aspetos que 

merecem ser revistos, tal como o valor fixo para apoio às refeições escolares e que já não é 

atualizado desde 2018. Também na área da saúde existem algumas questões que levaram a 

não aceitar o respetivo auto de transferência, acompanhando solidariamente a deliberação 

tomada pela CIM Região Coimbra sobre esta matéria. ------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à celebração do Protocolo entre o Município de Condeixa e a Universidade de 

Coimbra referiu que o mesmo veio no seguimento de um trabalho que tem vindo a ser feito com 

aquela Universidade em várias áreas e não apenas na área agora protocolada, sendo que 

considera de grande relevância pois contribui para o aumento de visitas ao Museu PO.RO.S 

em particular e a Condeixa em geral.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere à possibilidade de existência de um Pólo da Universidade em 

Condeixa referiu que a proximidade à Universidade de Coimbra tem coisas boas e coisas más. 

Já no que diz respeito ao Politécnico de Coimbra poderá ser uma realidade, salientando a 
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importância dos programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso Adultos”, no âmbito do PRR, 

nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente à questão colocada sobre a semana do cabrito, referiu que considera 

que, mais do que uma ficha técnica deverá existir um Regulamento sobre esta matéria, no qual 

serão estabelecidas as regras, salientando que lhe custa pessoalmente que as escarpeadas 

não sejam servidas nos restaurantes ao longo do ano.  -----------------------------------------------------  

 ------------No que concerne à deslocação a Bretten no âmbito das “Festas Peter e Paul” 

informou que a comitiva este ano será constituída apenas por quatro elementos: Presidente da 

Câmara Municipal, Presidente da Assembleia Municipal e dois elementos da Associação 

Amizade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto ao encontro promovido com vários empresários do concelho, integrado no 

programa de uma visita da delegação de Bretten a Condeixa, referiu que o mesmo não teve os 

resultados práticos pretendidos, embora considere que será relevante promover essa ligação. -  

 ------------Em relação à questão colocada sobre a conclusão dos trabalhos nas caldeiras das 

árvores da Avenida dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, solicitou à Diretora do 

Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento que se pronunciasse sobre o 

respetivo ponto de situação, tendo a mesma informado que se trata de duas empreitadas 

diferentes, uma relativa à plantação das árvores e outra relativa às caldeiras, que necessitam 

de alguma articulação, sendo que as caldeiras não poderão ser executadas na totalidade até 

às árvores serem plantadas, prevendo-se que será concluído previsivelmente até ao final de 

maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente informou que o processo referente ao canil 

intermunicipal não irá ter andamento, pelo que a Câmara Municipal terá de retomar o projeto 

existente para o efeito, sendo que o mesmo terá de ser repensado.  ------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar qual o espaço para o qual o 

projeto existente estava destinado.  ------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente disse que o local inicialmente indicado aquando da 

elaboração do projeto era a Escola Primária da Arrifana, sendo que agora terá de ser 

reconsiderado outro local. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Quanto à questão colocada sobre os contentores adaptados a casas de banho 

públicas para o Parque Verde, referiu que foi visitar uma empresa no Município de Tondela, 

tendo gostado das soluções apresentadas, salientando que se trata de um investimento de 

cerca de €30.000,00.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Relativamente às visitas guiadas pelo centro da Vila, referiu que se trata de um 

assunto que tem sempre presente. Ainda no mesmo contexto, deu nota de que, não sendo 

uma visita guiada irá ser realizado um evento nas escadas da Lapa, no próximo dia 27 de maio, 

acrescentando que se trata de um espaço emblemático de Condeixa.  ---------------------------------  

 ------------De seguida, solicitou ao Sr. Coordenador Municipal de Proteção Civil que se 

pronunciasse sobre a referência feita às Buracas do Casmilo e sobre o ponto de situação do 

processo da Equipa de Intervenção Permanente, tendo o mesmo informado que o Serviço de 

Proteção Civil já questionou a Federação Promotora de Montanhismo e Escalada para saber 

quais eram as vias que estavam homologadas e licenciadas e se existia um processo de 

licenciamento que passasse por aquela entidade, dado que a Câmara Municipal não tem 

conhecimento de quais são as vias que estão implementadas no território, não descurando o 

facto de existir um livro promovido por uma Associação da Redinha sobre as vias existentes 

nas Terras de Sicó, aguardando-se neste momento resposta ao solicitado. ---------------------------  

 ------------Mais informou, relativamente à Equipa de intervenção Permanente, e de acordo com 

informação prestada pelo Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, 

que os elementos a integrar a equipa estão selecionados, aguardando convocatória para a 

realização de provas físicas, após as quais será feita a homologação final pela Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil para que a equipa entre em funcionamento.-------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para solicitar à Sra. Vereadora Ana Manaia que 

se pronunciasse sobre o Bootcamp – Interior da Educação no Centro da Natureza – Manifesto 

de uma Região, realizado na Pampilhosa da Serra, tendo a mesma informado que se tratou de 

uma ação extremamente enriquecedora que juntou vários vereadores com o pelouro da 

Educação, Diretores de Agrupamentos de Escolas, onde se partilharam experiências e 

discutiram problemáticas inerentes à área da Educação, com o objetivo de criar um manifesto 

educativo para a Região de Coimbra, no qual seja estabelecido um plano de ações a curto e a 

médio/longo prazo que será partilhado com quem não esteve presente no sentido de obter 

algum contributo. Por fim, referiu que esta ação visou sobretudo aferir o que se pode melhorar 

na área da Educação envolvendo toda a comunidade escolar.  -------------------------------------------  

 ------------Relativamente à questão colocada sobre os bebedouros da escola, esclareceu que os 

mesmos foram desligados devido à Covid-19, no entanto, já solicitou que fossem de novo 

colocados a funcionar, quer na Escola Amarela quer na Escola Secundária Fernando Namora. 

Já no que diz respeito ao Parque Verde, terá de ser verificada a situação.  ---------------------------  

 ------------No que se refere à distribuição de computadores pelos alunos, informou que de 

acordo com a informação prestada pelo Agrupamento de Escolas sobre o assunto faltam 122 

computadores, sendo que são todos referentes ao 7º ano, acrescentando que os restantes 
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foram todos entregues, à exceção daqueles cujos encarregados de educação não pretendem 

receber o equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais interveio para informar que o Curso de Português vai 

começar no próximo dia 16 de maio e destinam-se apenas a deslocados da Ucrânia, tendo um 

limite máximo de formandos, sendo este limite gerido de acordo com os deslocados que se 

encontram aqui registados. Acrescentou ainda, que caso haja necessidade de realizar mais 

cursos os mesmos serão desenvolvidos, desde que com o apoio do IEFP. Por fim, referiu que 

não é fácil encontrar formadoras, no entanto, este problema foi ultrapassado com a ajuda das 

Técnicas de Serviço Social da Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à questão colocada sobre a suspensão do corte de água determinada por lei 

no âmbito da Covid-19, informou que a mesma terminou a 31 de março de 2022.  ------------------  

 ------------Por fim, informou que se candidataram ao Festival da Juventude seis jovens no 

âmbito da atividade existente para o efeito e dois jovens indicados pelo Agrupamento de 

Escolas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. Informações  

 

 ------------O Sr. Presidente deu nota de irá decorrer nos próximos dias 14 e 15 de maio a Feira 

do Queijo do Rabaçal e Exposicó, sendo que o dia 14 de maio é dedicado à Confraria do 

Queijo do Rabaçal, sendo a receção feita na Câmara Municipal, pelas 10h45, sendo 

posteriormente feita uma visita ao Museu PO.RO.S e pelas 18h00 serão recebidos os 

estudantes de Arquitetura da Universidade de Coimbra que integram o projeto “Rede de 

Aldeias do Calcário”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deu ainda nota de que irá decorrer na Praça da Republica o evento “Sunset Party” 

das 19h00 às 24h00.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No dia seguinte decorrerá a Exposicó, com a receção das entidades oficiais às 

10h30, contando com a presença a Sra. Ministra da Coesão Territorial.  -------------------------------  

 ------------ No dia 27 de maio será realizada uma noite de fados nas escadas da Lapa. ------------  

 ------------Por fim, informou que passará a circular hoje o novo autocarro da Condeixaurb, o 

qual dispõe de mais lugares. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais informou a situação epidemiológica atual do concelho: 

de acordo com os dados recebidos na passada sexta feira, verificou-se uma subida no número 

de infetados por dia, passando a média a ser de 124 casos diários.  ------------------------------------  
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 ------------Informou ainda que se mantém o número de deslocados ucranianos no concelho: 38 

deslocados ucranianos registados, dos quais 2 são de nacionalidade indiana; 32 adultos e 6 

crianças. Três dos deslocados já se encontram integrados no tecido empresarial. Neste 

momento estão 7 deslocados a residir no alojamento temporário de Bruscos (3 homens, 2 

mulheres e 2 crianças). Por fim, informou que serão recebidas no dia de hoje mais 5 

deslocados indicados pelo Alto Comissariado dos Refugiados.  ------------------------------------------  

 ------------Deu também nota de que decorreram no fim de semana passado dois grandes 

eventos no concelho: Torneio Conimbriga de Natação, promovido pelo Condeixa Aquaclube e o 

Torneio de Ténis de Mesa, promovido pelos UGAS, destacando-se a subida da equipa sénior 

feminina à 1ª Divisão Nacional da modalidade. ----------------------------------------------------------------  

 ------------Informou ainda de que no próximo sábado será confirmada a subida da equipa de 

juniores do Clube de Condeixa ao campeonato nacional do respetivo escalão.  ---------------------  

 ------------Mais informou, que no próximo domingo se realizará em principio e de acordo com o 

nível de risco de incêndio previsto, o Castellum Trail em Alcabideque.  ---------------------------------  

 ------------Por último, informou que foi submetido o pedido de licenciamento, junto do INEM, ao 

Programa Municipal DAE, tendo mesmo sido aprovado, esperando-se que nas próximas 

semanas sejam recebidos e instalados três equipamentos, nas Piscinas Municipais, Pavilhão 

Municipal e no Edifício da Câmara Municipal. Com esta aprovação o processo de instalação 

nos restantes equipamentos decorrerá com maior celeridade.  -------------------------------------------  

 

  -----------O Sr. Coordenador Municipal de Proteção Civil informou que foi recebido o relatório 

da GNR relativo à ação de sensibilização e fiscalização realizada em março tendo sido 

identificados 30 locais em incumprimento, cujos proprietários irão ser notificados, sendo que 

nenhum deles diz respeito à rede viária e a obrigações do Município em relação à defesa da 

floresta contra incêndios florestais-  ------------------------------------------------------------------------------  

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Gabinete de Apoio à Presidência 

 

1.Pedido de Prorrogação do prazo de suspensão de mandato, apresentado por Susana 

Margarida da Costa de Almeida Devesa. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 1. – 
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 ------------A Câmara Municipal apreciou o referido pedido e deliberou, por unanimidade, 

autorizar a prorrogação do prazo de suspensão do mandato da vereadora Susana Devesa por 

mais trinta dias, conforme solicitado, nos termos do disposto no artigo 77º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na atual redação.  -------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

2. Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Condeixa-a-Nova e a 

Universidade de Coimbra – Ratificação. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 2. – 

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho praticado pelo Sr. 

Presidente da Câmara em 6/05/2022, ao abrigo do número 3 do artigo 35.º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, que aprovou a outorga do Protocolo de Colaboração 

celebrado entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Universidade de Coimbra, com vista à 

atribuição de entradas, a um preço favorável, sob a forma de bilhete conjunto, para visitar o 

PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó e a Universidade de Coimbra.  -------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

B. Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

1. Proposta para a não autorização de queimas e queimadas entre 1 de junho e 30 de 

setembro de 2022. 

 

 ------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe.  ------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere não autorizar as queimas e queimadas 

no período de 1 de junho de 2022 a 30 de setembro de 2022, seguindo a recomendação da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra sobre o assunto, aprovada em reunião do 

Conselho Intermunicipal de 14 de abril de 2022. --------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Luís Silva interveio para questionar a forma de publicitação da 

presente matéria, tendo em conta que a mesma incidirá sobretudo sobre o meio rural onde a 

população tem menos acesso à informação.  ------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Coordenador Municipal de Proteção Civil que 

prestasse o devido esclarecimento, o qual respondeu que, aquando da submissão do registo 

pelo utilizador a plataforma das queimas e queimadas emite automaticamente a informação de 

que não está autorizado a realizar a queima ou queimada.  -----------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

C. Unidade de Ação Social e Saúde 

 

1.Atribuição das Bolsas de Estudo Fernando Namora para o ano letivo 2021/2022 – 

Aprovação da Lista Definitiva. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 3, 

da qual consta a proposta apresentada pela Comissão de Análise das candidaturas à Bolsa de 

Estudo Fernando Namora, que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------  

 ------------De acordo com o n. º1 do artigo 7º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo para o Ensino Superior (Bolsas de Estudo Fernando Namora) foi deliberado por 

unanimidade em reunião de Câmara de quinze de dezembro de dois mil e vinte e um aprovar a 

nomeação da comissão de análise das candidaturas apresentadas, no âmbito da atribuição das 

Bolsas de Estudo Fernando Namora, referentes ao ano letivo 2021/2022. -----------------------------  

 ------------Deste modo, ao dia dezanove de abril de dois mil e vinte e dois reuniu a comissão de 

análise que analisou 67 candidaturas, das quais 55 candidaturas foram admitidas e 12 foram 

excluídas por incumprimento ao Regulamento (cfr. consta da ata anexa à presente proposta). --  

 ------------Mais se acrescenta, que o valor que o Município irá despender no ano letivo 

2021/2022 para o apoio aos alunos que frequentam o ensino superior será de 38.777,5€. De 

ressalvar que neste valor estão contabilizados 2 candidatos assinalados com um asterisco (*) 

que ainda não possuem o documento obrigatório da alínea e) do n.º 4 do artigo 4º do 

Regulamento, por motivos alheios à sua vontade, dado que apresentaram declarações dos 

estabelecimentos de ensino que atestam que os respetivos processos dos estudantes se 

encontram “em fase de apreciação”. Deste modo, os mesmos ficam suspensos até fazerem 

prova do documento, embora reúnam os critérios de admissão. ------------------------------------------  

 ------------A comissão de análise propõe que, no presente ano letivo sejam incluídos na lista dos 

admitidos no apoio ao ensino superior, a titulo excecional, os oito bolseiros que foram excluídos 

por incumprimento do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 4º do regulamento, mas que 

cumpram os requisitos do artigo 6º do regulamento, uma vez que a maioria destes  se encontra 



                             (Reunião ordinária de 11-05-2022)                Página 22 de 33 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

a frequentar Universidades fora do distrito de Coimbra e a situação socioeconómica de alguns 

agregados familiares se alterou em relação ao ano de 2021. ----------------------------------------------  

 ------------Acresce, por outro lado, que do valor total inicialmente previsto para atribuição de 

bolsas resulta ainda um excedente financeiro significativo que permite deliberar no sentido 

proposto. Deste modo, o efeito será um valor acrescido de 7.128€ perfazendo o valor total de 

atribuição de 45.905,50€. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em face destes elementos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere concordar 

com a proposta apresentada pela comissão de análise. ----------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que a proposta apresentada pela 

Comissão de Análise visa também atribuir a bolsa de estudo aos candidatos excluídos por 

incumprimento do disposto na al. c) do nº 1 do artigo 4.º do Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, contudo, foi apenas cabimentado o valor referente 

aos candidatos admitidos, recordando que nesta matéria tem sido sempre a favor do rateio do 

valor excedente pelos candidatos admitidos.  ------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente tomou a palavra para referir que, sem prejuízo de se poder alterar o 

Regulamento no que concerne às condições de acesso, propõe-se a aprovação da lista final 

das candidaturas admitidas para a atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior 

referentes ao ano letivo 2020/2021 - Bolsas de Estudo Fernando Namora, não incluindo os 

candidatos excluídos por incumprimento do disposto na al. c) do nº 1 do artigo 4.º do respetivo 

Regulamento.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

D. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

D.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

D.1.2. Contabilidade e Orçamento 

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

 ------------Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 10 de maio do ano de 

2022, acusando um saldo em operações orçamentais no valor de 306.225,84 euros e em 

operações não orçamentais no valor de 415.307,36 euros. --------------------------------------------------- 

 ------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------- 
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1.2.2. Constituição de fundos de caixa para a Casa dos Arcos e Casa Museu Fernando 

Namora. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 4. --  

 ------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Os Fundos de Caixa visam facilitar a operacionalidade nos pontos onde é cobrada 

receita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Existindo a pretensão de se iniciar o processo de venda de livros e outros artigos na 

Casa dos Arcos e na Casa Museu Fernando Namora urge a necessidade de dotar estas 

infraestruturas com fundos de caixa.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deste modo, propõe-se a constituição dos seguintes fundos de Caixa:  -------------------  

 ------------Casa dos Arcos: 70,00 euros (setenta euros), sendo a responsável do mesmo a 

Técnica Superior Ana Carina Moedas Valadas;  --------------------------------------------------------------  

 ------------Casa Museu Fernando Namora: 50,00 euros (cinquenta euros), sendo a responsável 

do mesmo a Técnica Superior Ana Valadas.  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Para o efeito e por extensão interpretativa do Ponto 2.3.4.3 das Considerações 

Técnicas do POCAL, devidamente complementado pelo ponto 2.9.10.1.11 do mesmo diploma 

legal, submete-se ao órgão executivo que delibere quanto à autorização os referidos fundos de 

caixa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

D.1.3. Património e Controlo 

 

1.3.1. 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 março de 2022. 

 

------------Foi presente a relação dos contratos de compra e venda de imóveis para efeitos do 

disposto no artigo 55º do CIMT e do artigo 29º da Lei nº 31/2014, de 30 de maio, referente ao 

mês de março de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------ ----

--------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, não usar o 

direito de preferência.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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E.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

E.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações 

 

2.1.1. Aprovação de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Condeixa-

a-Nova e a Associação OTC – Oficina de Teatro de Condeixa. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 5. --  

 ------------Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que nos termos do art.23º nº2 al. e) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação, conjugado com a Lei 

nº107/2001, de 08 de Setembro que aprovou o Regime de Proteção e Valorização do 

Património Cultural, a cultura é uma das atribuições dos Municípios, sendo da competência dos 

órgãos municipais a administração, manutenção e divulgação do património cultural do 

Município, na prossecução dos princípios e conceitos basilares no âmbito do património 

cultural; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------As atribuições das Autarquias, no âmbito dos apoios à promoção cultural, previstas 

na al. u) do nº1 do art.33º da referida Lei das Autarquias Locais; -----------------------------------------  

 ------------Que o Município de Condeixa-a-Nova reconhece que a promoção e apoio à cultura é 

uma das competências e obrigações das Autarquias Locais na prossecução dos interesses 

próprios, comuns e específicos das populações respetivas e, designadamente, no direito a uma 

política cultural para todos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tal como decorre dos seus estatutos, a Oficina de Teatro de Condeixa tem como 

missão a divulgação das artes performativas, bem como de outras formas de expressão 

cultural e recreativa, contribuindo para a educação cultural da comunidade; --------------------------  

 ------------Que compete à Câmara Municipal promover e incentivar a difusão e criação de 

cultura nas mais variadas manifestações, valorizando os espaços e equipamentos disponíveis 

e atendendo a critérios de qualidade;  ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que desde 2016 a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, promove o Festival Deniz-

Jacinto para homenagear um dos mais importantes teatrólogos portugueses, Manuel Deniz-

Jacinto, nascido na Vila de Condeixa a 08 de janeiro de 1915. -------------------------------------------  

 ------------Que a Oficina de Teatro de Condeixa tem sido um aliado fundamental para garantir o 

bom funcionamento do Festival Deniz-Jacinto; ----------------------------------------------------------------  

 ------------É interesse da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova em implementar e dar a 

conhecer os seus projetos; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Ser de ambas as entidades o interesse mútuo na promoção conjunta do património e 

cultura do Município de Condeixa-a-Nova, capaz de atrair novos públicos a Condeixa, 

fomentando deste modo o desenvolvimento económico local. --------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Associação OTC – Oficina 

de Teatro de Condeixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

2.1.2. Aprovação de Protocolo de Cedência a celebrar entre o Município de Condeixa-a-

Nova e Sociedade Soenprol – Sociedade de Ensino Profissional Lda. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 6. – 

 ------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------As competências gestionárias dos Municípios contempladas no art.3º al. d) do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que nos termos do art.23º nº2 al. d) e f) da Lei das Autarquias Locais, constituem 

atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente, nos domínios da Educação e Tempos Livres e Desporto; ----------  

 ------------Que o INTEP – Condeixa, detido pela Sociedade Soenprol, tem como missão prestar 

uma educação de qualidade, formando cidadãos autónomos, responsáveis, criativos, 

competentes e empreendedores, procurando constantemente o reconhecimento da formação 

ministrada pela comunidade em que a escola está inserida, procurando constantemente a 

melhoria dos níveis de eficácia, eficiência e qualidade, através de uma dinâmica que se 

pretende inovadora, criativa, exigente e rigorosa; -------------------------------------------------------------  

 ------------Que o desporto assume um papel relevante na sociedade moderna, como fator de 

saúde, bem-estar, sociabilidade e melhoria do desempenho profissional; ------------------------------  

 ------------Que compete ao Município promover o desenvolvimento e generalização da atividade 

física e do desporto, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da 

qualidade de vida e da saúde dos cidadãos, em colaboração com associações desportivas; -----  

 ------------Os objetivos da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, em promover o 

desenvolvimento da atividade física e do desporto no Município de Condeixa-a-Nova em 

colaboração com outras entidades; -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Que o Município de Condeixa-a-Nova é dono e legítimo possuidor do prédio urbano, 

designado Pavilhão Gimnodesportivo, sito em Paraíso, União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova, Concelho de Condeixa-a-Nova, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº1185/20040109, inscrito na respetiva matriz sob o artigo nº2077 da 

referida União das Freguesias, anteriormente inscrito sob o artigo nº1957 da extinta Freguesia 

de Condeixa-a-Nova; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que com a cedência das instalações do referido equipamento desportivo o INTEP – 

Condeixa conseguirá alcançar os objetivos a que se comprometeu.-------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração do Protocolo de 

Cedência a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e Sociedade Soenprol – Sociedade 

de Ensino Profissional Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que para uma melhor análise do 

presente ponto solicitou, através de email enviado no passado dia 9 de maio, o mapa atual de 

ocupação semanal do Pavilhão Municipal, o qual não lhe chegou, acrescentando que votará a 

favor, no entanto, do que se conhece da sua utilização atual não há espaço para mais 

utilizadores, além dos existentes. Acrescentou ainda, que se pode ler numa nota publicada no 

local que o espaço não é cedido a privados, entendendo que o presente protocolo abrirá 

precedentes para que outras entidades privadas o possam também solicitar.  -----------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais interveio para referir que o presente protocolo vem dar 

resposta às necessidades dos cursos profissionais, acrescentando que se trata de uma 

ocupação no período diurno e não noturno, sendo que é este último que está interdito à 

utilização individual e particular do pavilhão. Acrescentou ainda, que estão em causa poucas 

horas de ocupação e que estas serão integradas dentro do horário disponível.  ---------------------   

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

F. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

F.1. Divisão de Planeamento Urbanístico e de Reabilitação Urbana 

 

1.1. Processo nº01/2021/60 – Ratificação do ato administrativo datado de 29/04/2022, 

referente à fixação do valor da caução, destinada a garantir a boa e regular execução das 

obras de urbanização, bem como o valor da compensação a pagar ao município como 

compensação das áreas de cedência em falta. 
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 ------------Na sequência da aprovação projeto de arquitetura, referente á construção de edifício 

destinado a comércio e serviços, sito em Faia, Condeixa-a-Nova, requerido pela Firma Jasmim 

Protagonista Ld.ª foi presente informação técnica elaborada pela Diretora de Departamento de 

Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, datada de 28/04/2022, na qual é proposta a 

fixação do valor da caução destinada a garantir a boa e regular execução das obras de 

urbanização, no valor de 508.565,00€, nos termos do artigo 54º do RJUE, bem como o valor da 

compensação a pagar ao município como compensação das áreas de cedência em falta, no 

valor de 119.310.80€, nos termos do nº4 do artigo 44º do RJUE e do artigo 46º do RMTEOU, 

cujo pedido foi deferido por despacho do Presidente da Câmara datado de 29/04/2022, no uso 

da competência prevista no nº3 do artigo 35º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro na sua atual 

redação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal proceda á ratificação do mencionado ato 

administrativo, nos termos do artigo 164º do Código de Procedimento Administrativo. -------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.2. Processo nº 01/2022/8 em nome de José Carlos Dias dos Santos para obras de 

ampliação e alteração de habitação, sito em São Fipo, Freguesia de Ega. 

 

 ------------Presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada de 

decisão, referente ao processo nº 01/2022/8 em nome de José Carlos Dias dos Santos para 

obras de ampliação e alteração de habitação, sito em São Fipo, freguesia de Ega, nos termos 

do artigo 20º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. -------------------  

 ------------Presente também a informação técnica datada de 26/04/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento no dia 03/05/2022, a 

qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

devendo o requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------O prazo para execução das obras é de 12 meses conforme requerido; --------------------  

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades: projeto de estabilidade, 

projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica (ficha eletrotécnica), projeto de 

instalação de gás, devidamente visado por entidade licenciadora, projeto de redes prediais de 

águas e esgotos, projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações, estudo do 
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comportamento térmico, projeto de segurança contra incêndios, projeto acústico, projeto de 

águas pluviais e projeto de arranjos exteriores. ---------------------------------------------------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que for necessário efetuar ficarão totalmente a cargo do 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.3. Processo nº02/2021/1 em nome de Habitega Empresa de Construção Ldaª para 

alteração à licença para operação de loteamento titulada por alvará 2/2001 (1º aditamento 

ao alvará emitido em 20/04/2004) no prédio sito na Urbanização da Valada, União das 

Freguesia de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, nomeadamente no lote 20. 

 

 ------------Presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada de 

decisão, referente ao processo de loteamento nº 02/2021/1 em nome de Habitega - Empresa 

de Construção Ld.ª para alteração à licença de loteamento titulado por alvará 2/2001 (1º 

aditamento ao alvará emitido em 20/04/2004), sito em Urbanização da Valada, União de 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, nomeadamente para o lote 20, nos 

termos do artigo 23º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. -------  

 ------------Presente também a informação técnica datada de 03/05/200, subscrita pelo Arquiteto 

João Pimenta, confirmada pela Diretora de Departamento de Urbanismo Ambiente e de 

Desenvolvimento. no dia 03/05/2022, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela 

fazer integrante, como documento anexo sob o número 8. -------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a alteração da licença de 

loteamento nos termos do artigo 23º, conjugado com o nº7 do artigo 27º do Decreto-Lei 

nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo a requerente cumprir com os 

seguintes condicionalismos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Juntamente com o pedido de emissão de alvará deverá o requerente entregar os 

seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nova planta síntese alterada de acordo com os aspetos referidos nos pontos 4.1.1. da 

informação técnica acima referida; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Novo regulamento do loteamento alterado de acordo com os aspetos referidos no 

ponto 2.5.3.1. e com as alterações ao quadro síntese referidas no ponto 4.1. da referida 

informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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1.4. Processo nº05/2022/2 em nome de Horadinâmica – Compra e Venda de Imóveis Ldª 

para pedido de informação prévia para obras de construção de habitação, sita em Várzea 

dos Pocinhos, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-

a-Nova. 

 

 ------------Presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada de 

decisão, referente ao pedido de informação prévia para obras de construção de habitação, sito 

em Várzea dos Pocinhos, em Condeixa-a-Nova, união de freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova, nos termos do artigo 16º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Presente também a informação técnica datada de 21/04/2022 confirmado pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo Ambiente e de Desenvolvimento no dia 25/04/2022, 

as quais se juntam por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante, como documento 

anexo sob o número 9.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre o pedido de informação prévia, 

com base na respetiva informação técnica acima referida, ordenando a emissão de parecer 

favorável, conforme determina o artigo 16º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, sendo que o procedimento de controlo prévio a que se encontra sujeita a 

realização da operação urbanística projetada é o licenciamento, nos termos da alínea c) do nº2 

do artigo 4º do mesmo diploma. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.5. Processo nº 08/2022/43, em nome de Isabel de Jesus Leal Miranda, para emissão de 

certidão de constituição de compropriedade nos termos do artigo 54º da Lei nº91/95, de 2 

de setembro, na sua atual redação, para um prédio rústico sito em Sortes, Freguesia de 

Ega. 

 

 ------------Presente o processo mencionado em epígrafe, para efeitos de emissão de decisão 

sobre a transmissão em regime de compropriedade do prédio rústico sito em Sortes, Freguesia 

de Ega ao abrigo do disposto do artigo 54º da Lei nº91/95, de 2 de setembro, na sua atual 

redação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Presente também a informação técnica datada de 28/04/2022, sobre a qual recaiu 

despacho com proposta favorável datado 03/05/2022 da Diretora de Planeamento Urbanístico, 

Ambiente e Desenvolvimento, e que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte 

integrante, como documento anexo sob o número 10.  ------------------------------------------------------  



                             (Reunião ordinária de 11-05-2022)                Página 30 de 33 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

 ------------Nos termos do artigo 54º da Lei nº91/95, de 2 de setembro, na sua atual redação, 

propõe-se que a Câmara Municipal emita parecer favorável à transmissão em regime de 

compropriedade do prédio rústico, sito em Sortes, freguesia de Ega, conforme consta da 

referida informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.6. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana [PERU] da Operação de Reabilitação 

Urbana [ORU] do núcleo antigo de Casmilo, Freguesia de Furadouro. 

 

 ------------Presente informação técnica datada de 28/04/2022, registo interno nº 5224, 

elaborada pela Técnica Superior Arqª Ana Moreira, sobre a qual recaiu despacho superior, a 

qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal tome conhecimento do Projeto de Operação de 

Reabilitação Urbana do núcleo antigo de Casmilo, Freguesia de Furadouro e delibere que se 

iniciem os procedimentos com vista à discussão pública e posterior publicação em Diário da 

República, nos termos do nº4 do artigo 17º do Decreto-Lei nº307/2009, na sua atual redação. --  

 ------------Propõe-se ainda que o Projeto seja enviado ao Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana I. P. para emissão de parecer não vinculativo, nos termos do nº3 do artigo 

17º do Decreto-lei nº307/2009, na sua atual redação. -------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.7. Informação com o registo interno nº 5640 datada de 04/05/2022, referente à proposta 

de delimitação da unidade de execução de um prédio com a área corresponde a 

29.450,00m2 sito em Condeixa-a-Nova, propriedade de Manuel Ferreira dos Santos. 

 

 ------------Presente a Informação com o registo interno nº5640 datada de 04/05/2022, subscrita 

pelo Técnico Superior Arquiteto João Pimenta, referente à proposta de delimitação da unidade 

de execução de um prédio com a área de 29.450,00m2, sito em Condeixa-a-Nova, propriedade 

de Manuel Ferreira dos Santos, com vista à apreciação e tomada de decisão, da qual se junta 

por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o 

número 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre a proposta técnica apresentada e, 

caso concorde com a mesma, determine o início dos procedimentos para a sua publicação em 
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Diário em República, com vista à discussão pública por um período de 20 dias úteis a contar 

desta, nos termos do nº 4 do artigo 148º, conjugado com o artigo 89º do Decreto-Lei nº 

80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação.  ---------------------------------------------------------------   

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.8. Processo nº01/2022/60 em nome de Jasmim Protagonista Ld.ª, - desafetação do 

domínio público de 175,74m2 da Rua da Oliva. 

 

 ------------Tendo em consideração a deliberação da Câmara Municipal de 11/04/2022, referente 

ao processo com o nº01/2021/60 em nome de Jasmim Protagonista Ldª, sobre a aprovação do 

projeto de arquitetura para obras de demolição integral das edificações constantes dos artigos 

inscritos na matriz com os nºs 313 e 314, da União de Freguesias de Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova, a legalização de obras de edificação de um edifico destinado a comércio e 

serviços e obras de edificação de muros, com obras ainda por executar e a obras de 

urbanização, num prédio sito em Faia, Condeixa-a-Nova, União de Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tendo em consideração a inclusão nessa deliberação do pedido de desafetação do 

domínio público de 175,74m2 da Rua da Oliva, para integrar o domínio privado e o “lote” do 

estabelecimento, conforme plantas apresentadas [req. 01/2022/3039 de 04.03], que será para 

permutar com área de cedência do domínio privado para o domínio público [novo alinhamento 

da Rua da Oliva]. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se agora que a Câmara Municipal delibere quanto aos procedimentos 

relativos à desafetação, observando a alínea q) do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual, designadamente os seguintes: -----------------------------------------------------  

 ------------Autorizar o início ao procedimento da desafetação do Domínio Público Municipal para 

Domínio Privado do Município da parcela assinalada na planta em anexo, que totaliza 

175,74m2; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Aprovar a abertura do período de discussão pública, pelo prazo de 10 dias úteis, a 

contar da data da publicação em Diário da República, nos termos o número 1. Do artigo 122.º 

do Código do Procedimento Administrativo; --------------------------------------------------------------------  

 ------------Mais se propõe que, após o período de discussão pública e da elaboração da 

ponderação necessária que daí possa ocorrer, se aprove, ao abrigo do disposto na alínea ccc), 

do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual, a submissão da 

presente proposta à Assembleia Municipal para aprovação da desafetação do domínio público 

municipal para o domínio privado do município da área anteriormente mencionada. ----------------  
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 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

F.2. Divisão de Obras 

 

2.1. Empreitada da Obra de “Coesão Territorial - Requalificação Urbana - Execução do 

PARU - Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conímbriga – Empreitadas” – Proposta 

de Aprovação de Subempreitada – Ratificação de despacho. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 13.  

------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho praticado pelo Sr. 

Presidente da Câmara em 4/05/2022, ao abrigo do número 3 do artigo 35.º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, que aprovou a subempreitada dos trabalhos de 

“Lajes Colaborantes”, efetuada pela firma Socértima – Sociedade de Construções do Cértima, 

Lda à firma “Ferberto – Estruturas Metálicas, S.A.”. ----------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

2.2. Aprovação do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a execução da 

Obra Empreitada de “Educação e Apoio à Família – Educação – Conservação, Reparação 

e Ampliação e Modernização de Escolas – Beneficiação de Edifícios – EB1 de Ega” – 

Ratificação de despacho. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 14.  

------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho praticado pelo Sr. 

Presidente da Câmara em 22/04/2022, ao abrigo do número 3 do artigo 35.º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, que aprovou o desenvolvimento do Plano de 

Segurança e Saúde para a execução da Obra Empreitada de “Educação e Apoio à Família – 

Educação – Conservação, Reparação e Ampliação e Modernização de Escolas – Beneficiação 

de Edifícios – EB1 de Ega”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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FINAL DA ATA 

 

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

eram treze 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 da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

que secretariou a reunião e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. ------------------  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO 


