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ORDEM DO DIA 
 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 
 

6 de julho 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 22-06-2022. 

 

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 Costa de Almeida Devesa. 

 

2. Definição das normas de funcionamento para o ano de 2022 do Orçamento Participativo de 

Condeixa-a-Nova. 

 

B. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

B.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

B.1.2. Contabilidade e Orçamento 

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2.2. Apoio Financeiro à Associação Amizade Condeixa, Bretten, Longjumeau e Idanha, no 

âmbito do Festival da Juventude 2022. 
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1.2.3. Apoio Financeiro à Academia de Desportos de Condeixa, no âmbito da colaboração 

prestada no TIA 2022 – Arbitragem. 

 

B.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 

maio de 2022. 

 

B.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

B.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações 

 

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

Sociedade Soenprol – Sociedade de Ensino Profissional Lda. 

 

2.1.3. Projeto de Regulamento Municipal do Serviço de Atendimento e Acompanhamento 

Social – SASS. 

 

 

C. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1.1. Processo nº 01/2022/24 em nome de Maria Catarina Figueira Fonseca para obras de 

alteração e ampliação de moradia unifamiliar e anexos - legalização, sito em Ega, Freguesia de 

Ega. 

 

1.2. Processo nº 02/2022/1 em nome de Humberto Filipe dos Santos Ferreira e Daniela Sofia 

Elói Domingues para alteração da licença de loteamento titulada pelo alvará 5/1985, 

especificamente a junção dos lotes 2 e 3 num único lote, sito em São Fipo, Freguesia de Ega. 

 

1.3. Processo nº 08/2018/69 em nome de Marina Isabel Gaspar Pires, para destaque de 

parcela de terreno sito em Serrado - Ega, Freguesia de Ega. 
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1.4. Estudo para a expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego – 2ª fase – Tomada de 

conhecimento. 

 

C.2.Unidade de Apoio ao Investidor 

 

1. Candidatura apresentada pela firma “ IN SALUTIS – SOLUÇÕES DE SAÚDE E BEM ESTAR, LDA”, ao 

Programa GO INVEST. 

 

D. Unidade de Desporto, Juventude e Associativismo 

 

1.Proposta de Contrato-Programa a celebrar com o Condeixa Aqua Clube, no âmbito da 

Gestão do plano de água da Piscina Exterior | Época balnear 2022. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 1 de julho de 2022. 

 

O Vice-presidente da Câmara Municipal 
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 ------------Aos seis dias do mês de julho 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, o Sr. Vice-

Presidente, António Lázaro Ferreira e os Srs. Vereadores Ana Teresa Gomes de Oliveira 

Manaia, Carlos Manuel de Oliveira Canais, Nuno Manuel Mendes Claro, Luís Miguel Simões da 

Silva e Bruna Filipa Pires dos Santos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente informou que a Sr. Vereador Silvino Dias Capitão não se encontrava 

presente na reunião, por motivos profissionais, tendo sido substituído, ao abrigo dos artigos 78º 

e 79º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, pela cidadã imediatamente a 

seguir na ordem da lista, disponível para o efeito, Bruna Filipa Pires dos Santos, tendo a 

respetiva falta sido justificada. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

I. Discussão e votação de ata da reunião ordinária do dia 22-06-2022. 

 

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

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

 ------------A Sra. Vereadora Bruna Santos não participou desta votação, por não ter estado 

presente na reunião a que a mesma diz respeito.-------------------------------------------------------------  

 

II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

 ------------O Sr. Presidente tomou a palavra, começando por referir que se perspetiva a abertura 

das Piscinas Municipais de Condeixa no próximo dia 9 de julho, esclarecendo, neste contexto, 

que estas são as únicas piscinas municipais que atualmente existem.  ---------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais interveio para acrescentar que as Piscinas Municipais, 

tal como já informou na reunião anterior, estiveram encerradas devido à intervenção que foi 

necessária realizar, realçando que a superfície da piscina estava substancialmente degradada, 

não oferecendo condições de segurança aos seus utilizadores. Acrescentou ainda, que as 

obras já terminaram, decorrendo agora um período necessário de sete dias para secagem do 

produto aplicado, findo o qual as mesmas estarão em condições de abrir ao público. Mais 

referiu, que existe a intenção de conceder a isenção de pagamento na primeira semana, como 

forma de compensar o transtorno causado aos munícipes, pelo que irá diligenciar no sentido de 

realizar a respetiva proposta.  --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para informar que hoje irá ser recebida em 

Condeixa, no PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó, a comitiva de Valle de Cauca, 

Colômbia, no âmbito do Programa International Urban and Regional Cooperation Latin America 

(IURC ) da Comissão Europeia, na qual a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra é 

parte integrante, que passa pela cooperação a vários níveis desde a vertente empresarial e 

agrícola, mas também ao nível da turismo e cultura.  --------------------------------------------------------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Bruna Santos tomou a palavra, começando por referir que no 

passado dia 28 de junho se verificou a interrupção do fornecimento de água, durante muito 

tempo e que abrangeu os munícipes residentes na Urbanização Faia Nova, Urbanização Nova 

Conimbriga I e II, Urbanização Quinta do Barroso, Urbanização Quinta da Cerejeira, Fornos de 

Castel e Ribeira, sendo que os comunicados feitos pela Câmara Municipal sobre o assunto 

foram realizados na página do Município e do Serviço de Proteção Civil de forma tardia, pois à 

hora em que os mesmos foram efetuados já se encontrava reestabelecida a situação. 

Acrescentou ainda, que desses comunicados pôde-se constatar que a Câmara Municipal já 

tinha conhecimento deste corte temporário, dado que o mesmo estava programado e planeado 

pela entidade responsável pela obra, a qual, aparentemente, comunicou a esta Câmara 

Municipal de forma atempada. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, referiu que considerar o período das 14h00 às 17h00 um 

período com menos pessoas nas suas habitações não lhe parece de todo uma avaliação 

correta pois existem também pessoas que trabalham por turnos, reformados, estudantes, 

desempregados e existe comércio naqueles locais, comércio este viu os seus negócios 

prejudicados durante cerca de 9 horas e que não serão ressarcidos dos prejuízos que tiveram 

com este corte de água. Mencionou ainda, que entende que todo este processo implicou uma 

falta de consideração e respeito por centenas de famílias e comerciantes que se poderiam ter 

ajustado e precavido relativamente às suas dinâmicas familiares e na sua atividade comercial e 

que não tiveram oportunidade de o fazer devido ao facto de não terem sido avisados 

atempadamente da situação por quem o deveria ter feito. Percebeu-se também que em todo 

este processo houve uma falha na comunicação e na afinação desta, realçando que existe 

ainda muita gente que desconhece que o Serviço de Proteção Civil tem uma página de 

facebook, pelo que deverá haver por parte da Câmara Municipal uma melhoria na forma de 

realizar este tipo de comunicados. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida e a propósito dos períodos de discussão publica relativos aos processos 

apresentados, quer para a Urbanização Nova Conimbriga III, quer para a Reabilitação Urbana 

do núcleo antigo de Casmilo, questiona:  -----------------------------------------------------------------------  

https://www.facebook.com/museuPOROS/?__cft__%5b0%5d=AZVsxnosPPfod8bDdUfZik6Dj8uDGZn6OXElSN1MODDZQQiKTAI1_l7v6bWWIFsk5bgSXuzx878E8bRg0E7fwHRiow-u2zH72FW4FTrJLUiQAD2bTC_qCAqRwEUs08awVhYttIWosS7UyJsxLp1CbHNJuv_34pHGc28NMftByQdVLk0pPNfELXR0TeWHSlSvrdg&__tn__=kK-R
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 ------------No âmbito do processo da Urbanização Nova Conimbriga III, foi dado conta na 

reunião de Câmara anterior que foi entregue um contributo, questionando assim se foi 

apresentado mais algum neste contexto, tendo em conta que o prazo para o efeito terminou 

ontem, dia 5 de julho; -------------------------------------------------------------------------------------------------   

  -----------Considerando que o aviso relativo ao processo da Reabilitação Urbana do Núcleo 

Antigo de Casmilo foi publicado no Diário da República no passado dia 21 de junho e que irá 

ser realizada no próximo dia 8 de julho uma sessão de apresentação do respetivo Plano 

estratégico, pergunta qual o ponto de situação atual sobre esta matéria e se já chegou algum 

contributo no âmbito do período de discussão publica.  -----------------------------------------------------   

 ------------Mudando de assunto, recordou que as medidas adotadas no âmbito do projeto “Peão 

é Rei”, lançado em 2013, foram essencialmente destinadas ao centro da vila de Condeixa, 

sendo na altura intenção do executivo alargar essas medidas a outras áreas do Concelho, pelo 

que pergunta a este propósito quais foram as zonas fora da vila alvo destas intervenções, 

sinalizando neste contexto duas zonas que devem ser objeto de melhoria face ao perigo que 

oferecem para peões e automobilistas, a bem dos munícipes que ali vivem e que frequentam 

aquela zona:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------1.Entrada da Urbanização Nova Conimbriga I (do lado de S. Fipo): não existem 

passeios, o piso está muito degradado e com pedras soltas; as pessoas vêem-se obrigadas a 

desviarem-se para a estrada; zona onde passam muitas pessoas quer em caminhadas, a 

passear animais, quer para se deslocarem ao estabelecimento comercial, sem condições de 

segurança para pessoas com mobilidade reduzida; ----------------------------------------------------------  

 ------------2. Passagem do lado do Estaleiro da Câmara Municipal: falta de iluminação noturna; 

não existem condições de segurança quer para peões e automóveis, perguntando se a 

colocação de uma passadeira será uma estratégia exequível.  -------------------------------------------  

 ------------Por último, alertou para a necessidade de limpeza da área paralela ao IC2 e de 

acesso ao Cemitério Municipal (onde se encontram barracões/silveiral), acrescentando que 

apesar daquele espaço não ser da responsabilidade da Câmara Municipal é responsabilidade 

desta notificar o proprietário para o limpar. Ainda no mesmo contexto, referiu que quem chega 

a Condeixa é aquela a imagem com que se confronta, o postal que tem é aquele cenário cheio 

de silvas, realçando que nesta altura de incêndios é uma intervenção que se deverá priorizar já 

que também são notificados os proprietários rurais para limpeza dos seus terrenos.  --------------   

 

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

relativo à entrada de S. Fipo encontra-se sinalizado, recordando que a Infraestruturas de 

Portugal, S.A. está a desenvolver um projeto para aquela zona, onde está contemplada a 

melhoria do acesso às Urbanizações Nova Conimbriga e que visará resolver o atravessamento 
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irregular ali realizado, salientando que neste momento existe uma alternativa de passagem 

que, embora não seja a ideal, deve ser o recurso utilizado.  -----------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para acrescentar que existe um projeto em curso para 

um posto de combustível junto à entrada de S. Fipo, onde está contemplada a melhoria de 

acesso à Urbanização Nova Conimbriga I. ---------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que a chamada de atenção relativa à 

necessidade de limpeza do terreno localizado na área paralela ao IC2 é pertinente, pelo que irá 

solicitar aos serviços que providenciem as diligências necessárias nessa matéria.  -----------------  

 ------------No que se refere ao Plano Local de Promoção de Acessibilidades de Condeixa, 

solicitou à Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, presente 

na reunião, que se pronunciasse sobre o assunto, assim como sobre as questões colocadas no 

âmbito da discussão publica relativa aos processos de Delimitação de Unidade de Execução -  

Nova Conímbriga III e da Reabilitação Urbana do núcleo antigo de Casmilo, tendo a mesma 

esclarecido que o projeto “Peão é Rei” incidiu sobre a área da vila de Condeixa, tendo sido 

entretanto apresentada candidatura ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) no âmbito 

das acessibilidades na via pública. Quanto aos projetos referenciados, informou que neste 

momento não tem conhecimento de qualquer contributo apresentado, no âmbito da 

participação dos interessados, além do contributo já referido na última reunião de Câmara.  -----  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio, para referir que a Comissão de Moradores da Nova 

Conimbriga deu conhecimento à Câmara Municipal da sua instalação assim como de alguns 

assuntos relativos àquelas urbanizações, pretendendo-se articular com a mesma todos os 

esclarecimentos que os munícipes ali residentes apresentem no âmbito da Proposta de 

Delimitação de Unidade de Execução -  Nova Conímbriga III. ---------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para reforçar que Condeixa é um concelho 

apetecível e que está a crescer em termos populacionais, pelo que deve também ser feita uma 

avaliação do ponto de vista urbanístico de forma a dar resposta às “dores de 

crescimento” provocadas pela procura, realçando que nenhum empresário realizaria aqui um 

forte investimento se Condeixa não fosse um local com potencial.  --------------------------------------  

 ------------Quanto à abordagem feita à interrupção do fornecimento de água ocorrido no 

passado dia 28 de junho, referiu que o processo não foi conduzido da forma que deveria, 

assumindo que houve uma falha de comunicação, estando o assunto a ser averiguado 

internamente. Acrescentou ainda, que teve conhecimento da situação pelo Presidente da União 
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das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, entendendo que se tratando de uma 

interrupção programada deveria ter sido realizada durante a madrugada de forma a não causar 

transtorno à população abrangida, não colocando de parte que se tenha de assumir a 

responsabilidade perante alguém que, comprovadamente, tenha sofrido algum prejuízo 

resultante desta situação.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Luis Silva tomou a palavra, começando por referir que já viu o Sr. 

Presidente indignado pelo facto dos Vereadores do PSD votarem contra o Relatório do Direito 

da Oposição, no entanto, continua a assistir-se ao não envio dos elementos solicitados por 

estes, entre os quais destaca: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relatório dos trabalhos executados no âmbito do Protocolo celebrado com a 

Associação Ecomuseu de Condeixa;  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Informação relativa ao sistema de monitorização do estado da rede viária municipal, 

solicitado pelo Sr. Vereador Silvino Capitão em reuniões anteriores;  -----------------------------------  

 ------------Listagem do Orçamento Participativo com indicação dos projetos que se encontram 

por executar;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reporte do valor total gasto com o evento “Vislumbre de um Império”, para além dos 

valores inerentes às contratações realizadas;  -----------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, reiterou que concorda com a realização do evento “Vislumbre de um 

Império”, no entanto, deverá existir uma análise do retorno do mesmo, recordando a este 

propósito que esta foi uma questão também colocada em Assembleia Municipal, 

inclusivamente pelo membro eleito pelo PS, Luis Caridade, pelo que considera que se trata de 

um assunto que deverá ser discutido de forma mais eficaz.  -----------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, recordou que em reunião de Câmara anterior foi dado nota de que a 

niveladora constante do Plano Operacional Municipal se encontrava avariada, tendo o Sr. 

Presidente, na ocasião, dado indicação à Sra. Diretora do Departamento de Urbanismo, 

Ambiente e Desenvolvimento para que providenciasse a sua reparação. No entanto, de acordo 

com informação prestada na última reunião de Câmara pelo Sr. Vice-presidente, o 

equipamento em causa deverá ser substituído por não reunir as condições técnicas 

necessárias para o fim pretendido. Neste contexto, recorda que existe um documento aprovado 

do qual consta a niveladora enquanto equipamento operacional, pelo que entende que esta 

deve ser reparada com a maior brevidade possível, para que cumpra a sua função. Caso 

contrário, deverá proceder-se à alteração do Plano Operacional Municipal, sendo que, caso a 

situação não seja regularizada ver-se-á obrigado a reportar o assunto ao ICNF – Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas.  --------------------------------------------------------------------  
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 ------------Mudando de assunto, recordou que o Sr. Presidente referiu em reunião de Câmara, a 

propósito das redes sociais, que deverá existir bom senso na utilização das mesmas, contudo, 

testemunhou-se que o Sr. Vice-presidente recorreu a essas mesmas redes sociais, no caso, o 

facebook, para responder a uma questão colocada por uma munícipe, entendendo que o Sr. 

Vice-presidente limita, nestas situações, a liberdade de expressão dos munícipes e que as 

respostas/esclarecimentos às questões colocadas por estes devem ser realizadas pelos canais 

institucionais existentes para o efeito, não se revendo nesta forma de comunicação 

institucional.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

que os munícipes também recorram às redes sociais para colocar questões, por exemplo, ao 

Diretor das Finanças sobre assuntos inerentes àquela entidade, considerando que todos 

aqueles que pretendem obter esclarecimentos e resposta por parte da Câmara Municipal 

deverão recorrer às vias oficiais. Acrescentou ainda, que não considera a resposta dada pelo 

Sr. Vice-presidente à munícipe em questão uma limitação da liberdade de expressão.  -----------  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para referir que face à duvida colocada pela munícipe 

se limitou, a titulo pessoal, a encaminhar a mesma para o local adequado, visando o seu cabal 

esclarecimento, entendendo que não foi ofensivo com ninguém nem limitou a liberdade de 

expressão de ninguém, não se devendo fazer desta situação um caso politico que não existe.  -  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Vereador Luis Silva mencionou que se trata de um não assunto, 

no entanto, foi indicado na resposta à munícipe o email institucional e não pessoal, passando a 

citar:” … estes assuntos não devem ser tratados nestas redes. Agradecia o favor de expor o 

seu assunto para o meu e-mail “antonio.ferreira@cm-condeixa.pt” que 2 feira irei analisar para 

informar do que se passa”, reforçando que existem os canais oficiais para o efeito.  ----------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que a reparação da niveladora 

constante do Plano Operacional Municipal já está a ser providenciada.  -------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para acrescentar que existe um conjunto de 

maquinaria à qual se pode, entretanto, recorrer, em caso de necessidade.  ---------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para mencionar que é difícil aferir o retorno de um 

evento como o “Vislumbre de um Império”, dado que se trata de um evento sem bilhética, 

acrescentando que não é possível medir esse retorno nas suas várias vertentes, quer do ponto 
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de vista financeiro, quer do ponto de vista turístico e mediático. Para tal, teria de se obter 

informação sobre a receita auferida pelas Associações ali presentes e o número de visitas ao 

Museu de Conimbriga nos dias do evento, cujos visitantes podem ter visitado ou não o evento, 

entre outros fatores não quantificáveis. Mais referiu, que o objetivo principal da realização deste 

evento prende-se com a divulgação e promoção do Concelho e o seu impacto na economia 

local, admitindo que poderá futuramente ser ponderada a solução de bilhética ou a sua 

organização passar para as Associações do Concelho, como aliás já defendeu no passado.  ---  

 ------------Relativamente aos documentos solicitados pelo Sr. Vereador Luis Silva, referiu que 

os mesmos serão enviados. Acrescentou que o trabalho executado no âmbito do Protocolo 

celebrado com a Associação Ecomuseu de Condeixa está à vista de todos junto à Igreja de 

Condeixa-a-Velha, cujo resultado está agora a ser avaliado pela DGPC – Direção Geral do 

Património Cultural, realçando a importância na continuidade desse trabalho.  -----------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Luis Silva interveio para recordar a questão colocada na última 

reunião de Câmara, à qual não obteve resposta sobre a concretização do donativo no valor de 

€10.000,00, no âmbito dos incêndios de Pedrogão Grande em 2017.  ----------------------------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente informou que na ocasião a Câmara Municipal 

disponibilizou-se a entregar o donativo à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a 

qual achou por bem não intervir no processo, conforme inicialmente se previa, pelo que o 

mesmo não chegou a ser concretizado.  ------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra, começando por referir que os números 

atuais e as projeções do INE [Instituto Nacional de Estatística] para o futuro, mesmo as mais 

otimistas, sobre a população de Condeixa no futuro contrariam a versão do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, de que Condeixa tem estado a crescer. ------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, registou com agrado a participação dos membros do executivo nas 

redes sociais de internet e nos seus grupos, até porque, quanto à difusão das reuniões de 

Câmara por esses meios já se sabe que as bancadas socialistas preferem que as decisões 

sejam tomadas no recato das reuniões dos órgãos sem qualquer difusão pública. Por outro 

lado, pode-se assim testemunhar que as acompanham, apesar de aqui, reiteradamente, irem 

dizendo que não o fazem. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que a situação acerca da deficiente iluminação pública 

de que aqui deu conta há 15 dias mantém-se, acrescentando que ontem, às 21h00, a vila 

(Condeixa) e a Barreira já tinham a luz ligada; pelas 21h30 o mesmo se passou na Quinta do 

Barroso e Quinta da Cerejeira, mas às 21h43 ainda estava por ligar na Avenida Universidade 
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de Coimbra (Condeixa-ZIL) e ruas contíguas. Neste sentido, pergunta de quem é afinal a 

responsabilidade de ajustamento horário desta iluminação.  -----------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que as “Férias Municipais de Verão 2022” tinham início previsto 

para esta semana, questionando a este propósito se foram preenchidas todas as vagas e se as 

mesmas decorrem já em pleno e conforme o programa anunciado. -------------------------------------  

 ------------Continuando, mencionou que as escolas do nosso país alimentam milhares de alunos 

carenciados durante as férias. Só em 2021 contabilizaram-se mais de 36 mil refeições. Neste 

contexto, questiona se as escolas do concelho e as cantinas proporcionam também este 

serviço à comunidade, tal como acontece em tantos outros municípios.  -------------------------------  

 ------------Ainda em contexto escolar, referiu que resultou do recente processo de Autos de 

Transferência de Competência para as várias Freguesias que a responsabilidade por obras na 

escola primária do Sebal era e continuará a ser da responsabilidade da Câmara Municipal, uma 

vez que a União das Freguesias de Sebal e Belide entendeu não as aceitar. Sendo assim, 

questiona para quando a realização de obras de requalificação do logradouro no espaço 

exterior daquela escola.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que se acabou de ouvir que está prevista a abertura das 

piscinas descobertas municipais de Condeixa para o próximo sábado, dando assim como boa a 

data de 9 de julho prevista na proposta de protocolo com o Aqua Clube, que será presente hoje 

em reunião de Câmara.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Posteriormente, mencionou que na aldeia do Casmilo, lá bem no topo do lugar (local 

que vem merecendo especial atenção da Câmara Municipal nos últimos meses, a propósito de 

projetos em curso), existe um polivalente que crê ser tutelado pela Câmara Municipal, julgando 

até que tal espaço está incluído nas apólices de seguro do Município, para os devidos efeitos. 

Contudo, o dito espaço não beneficia de qualquer solução de iluminação artificial, prejudicando 

assim quer a sua utilização, quer a sua utilidade, razão pela qual pergunta se está prevista 

alguma iniciativa neste sentido.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mencionou também, que parece que estão de volta, e bem, os “Passeios de Verão” 

que se realizam há vários anos em Condeixa e que terão como público-alvo os munícipes com 

idade igual ou superior a 60 anos a residir neste Município, julgando que o passeio mais 

recente levou os seniores a Fátima e à Nazaré, com almoço em Fátima. Neste contexto, 

questiona como se organizam estes passeios, quais os critérios e regras de participação e 

divulgação, que despesas se suportam e se também se distinguem nestas ocasiões os 

participantes por escalões de rendimento, como acontece nas atividades que se promovem 

destinadas aos jovens. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, referiu que faz votos de que a deslocação a Bretten, neste fim-de-

semana às Festas de Peter und Paul tenha decorrido da melhor forma, questionando a este 
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propósito se a Sra. Vereadora Ana Manaia integrou a comitiva em substituição do anunciado 

Presidente da Assembleia Municipal. Ainda no mesmo contexto, referiu que presume que pela 

Associação Amizade participaram a Sra. Fátima Bandeira e o Sr. Miguel Pessoa. Por fim, 

referiu que ocorre ainda a necessidade de esclarecer a participação de elementos da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, questão levantada por 

alguns munícipes, sendo que é normal ver elementos daquela Associação nesta ocasião, no 

entanto, questiona se os mesmos estão integrados na dita comitiva municipal suportada pela 

Câmara Municipal ou se se deslocam a expensas próprias ou até da própria Associação.  -------  

 ------------Seguidamente, questionou se a segunda EIP (Equipa de Intervenção Permanente) já 

está ao serviço nos Bombeiros Voluntários de Condeixa e ao serviço dos condeixenses.  --------  

 ------------Referiu também que já se passaram 5 anos desde a primeira pedra e, ano após ano, 

sucedem-se os cortes no orçamento municipal e GOP’s para o apoio à construção do novo 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, acrescentando que quem prevê esta matéria 

em orçamento não se pode manter inativo face até a uma eventual ausência de atividade por 

parte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa; quem prevê esta 

matéria em orçamento tem de ser proativo na procura de executar essa previsão orçamental. 

Neste sentido, pergunta qual é o atual ponto da situação.  -------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que se lê nos jornais (até porque nunca notificam os 

Vereadores do PSD destas ocasiões) que o Presidente da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra, Emílio Torrão e o presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 

Nuno Moita, vão entregar hoje, pelas 15h00, equipamentos para deteção e combate à vespa 

velutina no Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova, perguntando a este propósito de que 

equipamentos se tratam, quantos são e a quem serão distribuídos.  ------------------------------------  

 ------------Seguidamente, reiterou a pergunta já feita em reunião de Câmara anterior, relativa ao 

processo de alargamento da Zona Industrial e a um dos compromissos assumidos pelo Sr. 

Presidente para este primeiro ano de mandato, recordando que neste contexto foi informado 

que foram recebidos na Câmara Municipal pareceres técnicos da CCDRC e que iriam ser 

promovidas reuniões técnicas com esta entidade com vista a obter esclarecimentos e preparar 

nova candidatura. Sabendo-se, também, que ou se resolve esta questão durante este mês de 

julho ou se perde a capacidade de execução no tempo inicialmente previsto. Assim sendo, 

questiona qual o ponto de situação atual desta matéria.  ---------------------------------------------------  

 ------------Questionou ainda se foi avaliada a possibilidade de alargar o serviço de transporte 

CondeixaUrb até à Zona Industrial, conforme propôs em tempos nestas reuniões, e se é 

intenção deste executivo concretizar esta solução.  ----------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, mencionou que a ANACOM divulgou um primeiro balanço sobre o 

desenvolvimento do 5G em Portugal, sendo que o concelho de Condeixa-a-Nova é um dos 
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64% identificados como tendo estações de base já instaladas com tecnologia 5G. No todo 

nacional são 2918 estações. Neste sentido, pergunta se existe conhecimento de quantas 

destas estações foram instaladas no concelho, sendo que não questiona a circunstância de um 

país a várias velocidades nesta matéria, no entanto há espaços do território municipal onde a 

preocupação não é obviamente a tecnologia 5G, mas a bastante e a minimamente necessária 

para aceder a serviços de qualidade. Por fim, questiona qual é o ponto da situação da 

expansão da rede de fibra a locais como o Casmilo.  --------------------------------------------------------  

 ------------Continuando, referiu que propôs ao Sr. Vereador Carlos Canais, responsável pelo 

pelouro do Desporto, que se convidasse a AGCx - Associação de Ginástica de Condeixa e os 

seus atletas para os intervalos dos jogos das finais do torneio TIA (pelo menos nestes), para 

abrilhantarem aqueles intervalos com momentos de animação, divulgando, também, desta 

forma a modalidade, perguntando, por isso, se esses momentos se vão concretizar. ---------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que o Orçamento de Estado para o presente ano de 

2022 foi finalmente publicado, pelo que gostaria que o Sr. Presidente comentasse os 

montantes previstos no habitual Mapa XII destinados à Autarquia, nomeadamente: FEF 

Corrente: €3.955.047 Capital: €439.450; FSM: €352.998; IRS: €897.890 Extra 35.º/3: €54.549; 

IVA: €73.178 // TOTAL: €5.773.112. E, para além destes, os previstos no contexto do Fundo de 

Financiamento da Descentralização (FFD). Referiu também que a tabela prevê montantes para 

Condeixa na área da Saúde, num momento em que o Governo sabia que esta Câmara 

Municipal não aceitou as competências nessa área, pelo que pergunta se essas quantias irão 

ser recebidas, quando, como e para quê. Acrescentou ainda, que mais preocupante é que na 

área da Educação se prevejam € 988.376,00, considerando que no Orçamento desta Câmara 

Municipal se aprovaram neste contexto, como receita e despesa inscrita, o montante de 

€1.160.770,00, razão pela qual pergunta qual a origem de financiamento distinta do FFD nesta 

matéria da transferência de competências na área da Educação para suprir aquela diferença, 

qual é e de quanto é, recordando que é de Lei que o financiamento das novas competências 

das autarquias locais decorrente do processo de transferência de competências considera o 

acréscimo de despesa e de receita em que estas incorrem pelo exercício dessas 

competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Questionou ainda se há casos de espaços comuns, de fruição pública mas de gestão 

particular, resultantes de operações urbanísticas junto do Museu PO.RO.S; se qualquer pessoa 

pode estacionar/frequentar, sendo os moradores a garantir a manutenção; como funciona a 

sua gestão. Entende que o ideal seria a Câmara Municipal definir esse espaço como totalmente 

público ou totalmente privado, pelo que pergunta se é possível corrigir esta situação. -------------  

 ------------Posteriormente, deu nota de registo ao Centro Social Polidesportivo de Ega que 

celebrou no passado sábado o seu aniversário. ---------------------------------------------------------------  
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 ------------Por último, referiu que a Associação de Moradores da Urbanização Nova Conimbriga, 

entretanto reativada, fez nota pública do envio à União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova e à Câmara Municipal de solicitação de reunião para apresentação de 

cumprimentos como Associação e disponibilidade para um trabalho sério e em parceria, de 

forma a melhorar as condições de todos os residentes, sendo que aquela União das 

Freguesias respondeu de uma forma célere e mostrou disponibilidade já tendo, entretanto, 

reunido com aquela associação, pelo que pergunta se esta Câmara Municipal já respondeu à 

solicitação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

chegou o pedido enviado pela Associação de Moradores da Urbanização Nova Conimbriga, 

sendo que o mesmo terá o devido tratamento e encaminhamento.  -------------------------------------  

 ------------Seguidamente, registou e associou-se à homenagem feita ao Sr. Manuel Branco pelo 

trabalho desenvolvido no Centro Social da Ega.  -------------------------------------------------------------  

 ------------Sobre a questão colocada acerca de espaços comuns utilizados para 

estacionamento, esclareceu que o Condomínio em questão solicitou esclarecimento a estes 

serviços sobre essa matéria, tendo já sido respondido que o espaço é público, não existindo 

qualquer ónus sobre o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Quanto ao Orçamento de Estado para o ano 2022, mencionou que reitera o que disse 

anteriormente sobre o assunto, embora considere que apesar de ter havido um reforço de 

verba no valor de cerca de €120.000,00 entende que o montante do FEF é insuficiente. Mais 

referiu, que o valor relativo à área da saúde implica a aceitação do respetivo Auto de 

Transferência, acrescentando, neste contexto, que a ANMP está a diligenciar no sentido de 

chegar a acordo com o Governo no que toca a esta matéria, visando sanar as maiores 

reivindicações das autarquias, nomeadamente ao nível dos seguros, enquadramento da 

carreira dos técnicos operacionais, contratos de manutenção, parque automóvel e o seu 

estado, estando para breve a assinatura do referido acordo. Acrescentou ainda, que o 

processo na área da Educação já foi estabilizado no que diz respeito a alguns assuntos 

relevantes, destacando o valor da comparticipação do Estado nas refeições escolares para 

fazer face ao aumento generalizado do custo das matérias primas, o qual sobe de €1,5 para 

€2,75 indo ao encontro das reivindicações feitas nesta matéria, sendo transferido para os 

municípios a diferença entre o custo real da refeição e o preço a pagar pelos alunos, bem como 

ao nível do valor para a manutenção dos edifícios que passou de 20.000 € para 30.000 € 

anuais. Por fim, referiu que o Orçamento de Estado para 2022, mais concretamente os 

montantes previstos no Mapa XII, está a ser devidamente analisado pelo Departamento 

Administrativo, Financeiro e de Educação.  ---------------------------------------------------------------------  
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 ------------Relativamente à questão colocada sobre a possibilidade de convidar a AGCx - 

Associação de Ginástica de Condeixa para animar os intervalos dos jogos das finais do torneio 

TIA, solicitou ao Sr. Vereador Carlos Canais que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o 

mesmo referido que o horário dos jogos e o aquecimento dos atletas nos intervalos limita o 

tempo disponível para a animação sugerida, no entanto, foi ponderada essa possibilidade para 

os jogos das finais, ajustando os horários para o efeito.  ----------------------------------------------------  

 ------------No que se refere à questão colocada sobre a instalação de rede fibra no Casmilo e 

outros locais do Concelho onde a mesma ainda não existe, referiu que reitera o que 

anteriormente disse sobre o assunto, ou seja, que, de acordo com informação da operadora, 

todo o Concelho ficará com cobertura de rede fibra até novembro do corrente ano.  ----------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que o processo da Zona Industrial está 

a caminhar em bom ritmo, acrescentando que a CCDRC colocou alguns entraves no processo, 

os quais não tinham sido referidos na primeira candidatura, nomeadamente ao nível ambiental 

julgando, no entanto, que até 2023 existam condições de iniciar o alargamento dentro do 

quadro comunitário 2030.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, solicitou à Diretora do Departamento de Urbanismo, Ambiente e 

Desenvolvimento que se pronunciasse sobre o ponto de situação atual do processo, tendo a 

mesma informado que foram recebidos os pareceres técnicos da CCDRC, de acordo com os 

quais aquela entidade prevê que no futuro se pretenda alargar mais a Zona Industrial para 

além do previsto no momento, razão pela qual exigem já o estudo sobre o impacto ambiental 

para aquele local, estando a tentar perceber-se como se poderá fazer esse estudo por fases, 

sendo que se está a trabalhar sobre uma situação hipotética e eventual ampliação.  ---------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para acrescentar que esta é uma situação que 

não agrada, estando a ser ponderada a contestação da decisão pois, tal como já informou na 

reunião anterior, na versão inicial do projeto - o qual não se conseguiu cumprir devido ao facto 

de na ocasião não se terem adquirido todos os terrenos - não foi exigido qualquer estudo sobre 

o impacto ambiental, não se compreendendo agora essa exigência perante um projeto igual e 

com cerca de 90% dos terrenos adquiridos. Acrescentou ainda, que em reunião com a CCDRC 

sobre o assunto, referiu que espera não perder a possibilidade de aproveitar o quadro 

comunitário nesta matéria por conta desta decisão e ver o apoio ser concedido a outras 

entidades para locais que não têm tanta procura. Referiu ainda que foi garantido pela CCDRC 

que o projeto seria aprovado, mediante a apresentação do estudo solicitado sobre o impacto 

ambiental.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Em relação à entrega equipamento de combate à vespa asiática, referiu que se tratou 

de uma ação da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, da qual teve conhecimento 

apenas na passada segunda-feira, acrescentando que a mesma se realizou no Mercado 

Municipal e consistiu na entrega de equipamentos de deteção e combate à vespa velutina junto 

dos 19 municípios que integram aquela Comunidade Intermunicipal. -----------------------------------  

 ------------Face à questão colocada sobre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Condeixa, referiu que esta Câmara Municipal sempre acompanhou aquela associação do 

ponto de vista institucional, realçando neste contexto, que foi pago o valor de €25.000,00 para 

fazer face à despesa de €50.000,00 relativa ao projeto de alterações do Quartel dos 

Bombeiros, projeto este contratado pela própria associação, além de todo o apoio financeiro 

extraordinário atribuído pela Câmara Municipal no âmbito de outras matérias e solicitações. 

Acrescentou ainda, que para o ano de 2023 será colocado o mesmo valor em orçamento e 

GOPS para a construção do Quartel, pois perspetiva-se que o mesmo seja concretizado. --------  

 ------------Quanto à deslocação a Bretten, referiu que a mesma decorreu este ano em moldes 

diferentes, dado que a comitiva oficial foi limitada a quatro elementos: dois elementos da 

Câmara Municipal (Presidente da Câmara Municipal e a Sra. Vereadora Ana Manaia) e dois 

elementos da Associação Amizade (Sra. Fátima Bandeira e Sra. Ana Leandro), acrescentando 

que os elementos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa 

deslocaram-se a Bretten fora da comitiva oficial e a suas expensas, assim como os restantes 

elementos que acompanharam a comitiva. Neste contexto, aproveitou para referenciar mais 

uma vez o carinho e apoio dado pela família Canelas nesta deslocação.  -----------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para mencionar a referência que é feita a 

Condeixa na Cidade de Bretten pela inclusão do nosso “escudo” num dos edifícios mais 

antigos, sendo um privilégio no contexto daquela cidade, sugerindo, a este propósito, que 

futuramente numa ocasião de aniversário da geminação se adotasse uma solução semelhante 

na fachada (parte detrás do edifício) da Câmara Municipal.  -----------------------------------------------  

 

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

se pronunciasse sobre as questões colocadas sobre os “Passeios de Verão”, destinados aos 

idosos, tendo o mesmo informado que a sua divulgação foi feita através da Rede Social, onde 

se incluem as Juntas de Freguesia, IPSS´s e outras entidades que a constituem enquanto 

parceiros, acrescentando que foram também colocados cartazes sobre a atividade no Mercado 

Municipal e nas Juntas de Freguesia por se considerar que o público alvo teria mais facilmente 

acesso à informação. Mencionou ainda, que foram inscritos 440 idosos, o que leva a crer que a 

informação chegou de facto aos interessados. Mais referiu, que os custos inerentes a esta 
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atividade se prendem apenas com o combustível, contrariamente ao que se verifica com a 

atividade destinada aos Jovens, como é o caso das “Férias Municipais 2022”, a qual implica 

outras despesas, nomeadamente o pagamento de monitores.  -------------------------------------------  

 ------------Ainda sobre esta última atividade informou que estão inscritos 95 jovens, tendo 

sobrado 5 vagas as quais serão utilizadas para a próxima semana, estando a atividade a 

decorrer conforme previsto.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palava para referir que registou a referência feita ao 

Polivalente na aldeia de Casmilo, a qual merecerá a melhor atenção.  ---------------------------------  

 ------------Informou também que o problema da iluminação pública nos locais referenciados já 

foi encaminhado para os serviços, para que os mesmos reportem a situação à EDP, esperando 

que o problema seja resolvido rapidamente.  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação à escola primária do Sebal, mencionou que a mesma continuará a ser da 

responsabilidade da Câmara Municipal, estando programada uma intervenção para 

requalificação do espaço exterior, a concluir antes do início do próximo ano letivo.  ----------------  

 

 ------------Quanto à questão colocada sobre a possibilidade de fornecimento de refeições a 

alunos carenciados durante as férias, solicitou à Sra. Vereadora Ana Manaia que se 

pronunciasse sobre o assunto, tendo a mesma referido que as cantinas das escolas fecham no 

mês de agosto, dado que não existe rede social ativa nas férias, no entanto, os alunos que são 

acompanhados pela Ação Social recebem o devido apoio alimentar. Acrescentou ainda, que 

caso se mantivessem abertas as cantinas das escolas durante o período de férias, 

nomeadamente, através de protocolos realizados para o efeito com outras entidades, seria 

necessário ter também a rede de transportes escolares ativa, pelo que se trata de uma situação 

que oferece algumas dificuldades, podendo ser, no entanto, futuramente equacionada, embora 

atualmente considere que tem sido dada resposta às situações sinalizadas pela Unidade da 

Ação Social.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, aproveitou para esclarecer que os vouchers referentes ao subsidio de 

material escolar são destinados aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, sendo para o efeito 

enviado um oficio para cada aluno, o qual tem um destacável com a respetiva identificação, 

indicação do valor e locais onde pode ser descontado. Acrescentou ainda, que poderão estar, 

eventualmente, a registar-se alguns constrangimentos na receção dos vouchers, situação que 

transcende a Câmara Municipal, dado que os mesmos são remetidos pelos correios. Por fim, 

referiu que não foi recebida nos serviços da Câmara Municipal qualquer reclamação sobre esta 

matéria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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III. Informações 

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais informou que as finais do torneio TIA 2022 se irão 

realizar nos dias 18, 19 e 20 do corrente mês. -----------------------------------------------------------------  

  -----------Deu ainda nota de que irão continuar a decorrer os jogos tradicionais.  --------------------  

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Gabinete de Apoio à Presidência 

 

1. Pedido de prorrogação do prazo de suspensão de mandato apresentado por Susana 

Margarida Costa de Almeida Devesa. 

 

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

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

o número 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------A Câmara Municipal apreciou o referido pedido e deliberou, por unanimidade, 

autorizar a prorrogação do prazo de suspensão do mandato 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. Definição das normas de funcionamento para o ano de 2022 do Orçamento 

Participativo de Condeixa-a-Nova. 

 

------------Foi presente a proposta apresentada pela Equipa de Coordenação do Orçamento 

Participativo de Condeixa-a-Nova, relativa à Definição das normas de funcionamento para o 

ano de 2022, que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como 

documento anexo sob o número 2, cujo teor abaixo se transcreve:  -------------------------------------  

 ------------“O Orçamento Participativo Municipal faz parte da estratégia central de atuação do 

Município de Condeixa-a-Nova no apelo à cidadania e à participação na construção de um 

concelho melhor em termos de maior esclarecimento e consciência crítica, assim como de 

transparência e de partilha das soluções para aumentar a qualidade da vida e das políticas 

públicas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Desde 2012 que o Município de Condeixa-a-Nova tem vindo a adotar um modelo 

anual de Orçamento Participativo Municipal com características semelhantes, mas com 

modificações anuais de alguns critérios e datas de referência das diferentes fases do ciclo. 

Uma das etapas centrais do processo é a avaliação do Orçamento Participativo do ano 

anterior, com o objetivo de melhorar o processo de participação cívica e democrática, pois é 

com base na avaliação anual que devem ser introduzidas alterações às Normas de 

Funcionamento entendidas como pertinentes, que visem o progressivo alargamento e 

aperfeiçoamento do processo.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Assim, considerando que no Regulamento do Orçamento Participativo de Condeixa-

a-Nova são atribuídas diversas competências à Câmara Municipal, designadamente, definir o 

valor a afetar a este processo; definir o período em que decorrerão a recolha de propostas, a 

avaliação técnica e a votação e ainda decidir sobre os votos a que cada eleitor tem direito, 

conforme dispõe o sobredito Regulamento;  -------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se para o ano de 2022:  ----------------------------------------------------------------------  

 ------------1. Que o valor total a afetar a este processo seja de € 100.000,00;  ------------------------  

 ------------2. Que o valor máximo de cada proposta seja de € 50.000,00, podendo ter no máximo 

duas propostas aprovadas com este valor, ou um número maior de propostas com valores 

menores;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3. Que as propostas a apresentar sejam projetos imateriais (isto é, que não sejam 

investimentos em obra, equipamentos ou infraestruturas);  ------------------------------------------------  

 ------------4. Que a Câmara Municipal organize Assembleias Participativas e monitorize a 

implementação das propostas aprovadas;  ---------------------------------------------------------------------  

 ------------5. Que as propostas a apresentar se enquadrem nas seguintes áreas Temáticas: 

Ambiente, Património, Cultura, Educação, Desporto, Saúde e Cerâmica, Comercio Local, Ação 

Social; Proteção Civil;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------6. Que o período de recolha de propostas decorra entre 15 de julho de 2022 e 15 

setembro de 2022; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------7. Que entre o dia 16 de setembro de 2022 e o dia 31 de outubro de 2022 as 

propostas sejam avaliadas tecnicamente pela Comissão de Análise Técnica;  -----------------------  

 ------------8. Que entre o dia 1 de novembro de 2022 e o dia 4 de novembro de 2022 seja 

publicada a lista provisória das propostas admitidas e não admitidas pela Comissão de Análise 

Técnica. Entre o dia 7 de novembro de 2022 e o dia 11 de novembro de 2022 seja dada a 

oportunidade para apresentação de contestações à análise efetuada;  ---------------------------------  

 ------------9. Que cada eleitor possa optar pela votação on-line ou pela votação presencial;  ------  

 ------------10. Que a votação nas propostas admitidas decorra entre o dia 15 de novembro de 

2022 e o dia 15 dezembro de 2022; ------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------11. Que na votação presencial, não seja admitida qualquer forma de representação 

ou delegação;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------12. Que a votação presencial possa ser efetuada nos seguintes dias e locais:  ----------  

 ------------a. Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Condeixa, todas as terças-

feiras (15, 22 e 29 de novembro de 2022 e 6 e 13 de dezembro de 2022) das 10h00 às 13h00 e 

das 15h00 às 17h00;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------b. Junta de Freguesia de Anobra, 20 de novembro de 2022 das 10h00 às 13h00;  -----  

 ------------c. Junta de Freguesia de Ega, 20 de novembro de 2022 das 14h00 às 17h00;  ---------  

 ------------d. Junta de Freguesia de Furadouro, 27 de novembro de 2022 das 10h00 às 13h00;  -  

 ------------e. Junta de Freguesia de Sebal, 27 de novembro de 2022 das 14h00 às 17h00;  -------  

 ------------f. Junta de Freguesia de Vila Seca, 4 de dezembro de 2022 das 10h00 às 13h00;  ----  

 ------------g. Junta de Freguesia de Zambujal, 4 de dezembro de 2022 das 14h00 às 17h00;  ----  

 ------------h. Junta de Freguesia de Condeixa-a-Velha, 11 de dezembro de 2022 das 10h00 às 

13h00;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------i. Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 11 de dezembro de 2022 das 14h00 às 

17h00.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------13. Cada proposta vencedora terá que ter no mínimo o número de votos 

correspondentes a 10% do número de eleitores votantes no Orçamento Participativo;  ------------  

 ------------14. As propostas serão ordenadas pelo número de votos obtidos, independentemente 

do seu valor, até ao preenchimento da dotação orçamental anual definida;  --------------------------  

 ------------15. Que cada eleitor com mais de 14 anos de idade (cumpridos pelos menos até ao 

dia 14 de novembro de 2022) tenha direito a 3 votos nas propostas do Orçamento Participativo, 

de acordo com as seguintes regras: 1 voto que vale 3 pontos; 1 voto que vale 2 pontos e 1 voto 

que vale1 ponto;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------17. Que apenas nos casos que sejam presentes menos de 3 propostas na lista final 

dos projetos admitidos à votação, será possível a cada votante atribuir apenas 2 votos. ----------  

 ------------16. Que seja necessário que todos os três votos sejam atribuídos, para que a votação 

de cada pessoa seja considerada válida, sendo que os três votos têm que ser atribuídos para 

três projetos diferentes”.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio, para reiterar o seu especial apreço pelo 

Orçamento Participativo, mas não exatamente neste modelo, dando nota de registo ao Sr. 

Chefe de Gabinete pelo cuidado que vai tendo em informar sobre estas matérias e na 

informação que vai prestando quando solicitado sobre o assunto. Em todo o caso, subsistem 

algumas dúvidas e diferenças de opinião sobre o modelo que deve ser adotado, 

nomeadamente, a possibilidade de as pessoas coletivas poderem ser proponentes. Referiu 
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ainda, que é presente em reunião de Câmara um conjunto de normas para executar o 

Orçamento Participativo e não uma proposta de alteração do Regulamento Municipal do 

Orçamento Participativo, a qual deveria ser submetida à Assembleia Municipal para aprovação 

do respetivo órgão. Mencionou também que a circunstância do limite dos €100.000,00 começa 

a ser discutível, tendo em conta que a justificação reiterada para a não concretização de 

projetos vencedores se prende com as limitações financeiras. Tem muitas dúvidas que a opção 

dos projetos imateriais tenha sido interessante, sendo que o resultado prático do teste desse 

modelo não lhe encheu as medidas.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, referiu ser contra a limitação dos €50.000,00 por proposta, 

pois poderá ter um efeito “castrador” da melhor proposta.  -------------------------------------------------  

 ------------Referiu ainda que presume que a indicação das datas para realização da votação 

presencial nas Juntas de Freguesia tenha sido articulada com as mesmas.  --------------------------  

 ------------Disse também que existe um modelo que já vem sendo prática em anos anteriores 

que suscitou alguma curiosidade, nomeadamente a referência ao facto de ser necessário que 

todos os três votos sejam atribuídos para que a votação de cada pessoa seja considerada 

válida. Percebe que este procedimento num modelo de votação online seja facilmente filtrável, 

no entanto, numa votação presencial dificilmente essa situação poderá ser garantida, sendo 

certo que, de acordo com as normas apresentadas, a sanção que se atribui para o não 

cumprimento dessa regra é não considerar o voto desse participante. Significa isto, que basta 

que se apanhe um boletim em branco para que se coloque todo o processo em causa pois não 

se sabe a quem pertence, afigurando-se por isso muito difícil provar a integralidade da votação.  

 ------------Ainda na mesma senda, recorda que já foi interrompido o Orçamento Participativo, 

pelo menos uma vez, intencionalmente pelo que não lhe choca admitir que se está perto de um 

outro momento desses para que se possa repensar e avaliar o modelo atual do Orçamento 

Participativo. Por fim, referiu que votará contra por não acompanhar o conjunto de normas 

apresentadas para o ano 2022, pelas razões a seguir indicadas:  ----------------------------------------  

 ------------1.As normas apresentadas contrariam o Regulamento Municipal do Orçamento 

Participativo em vigor, por exemplo, não existem normas diferenciadas para o Orçamento 

Participativo Jovem e para o Orçamento Participativo Geral; ----------------------------------------------  

 ------------2.Não são tidas em conta as várias propostas e sugestões que tem vindo a fazer ao 

longo dos anos sobre esta matéria e que implicariam uma alteração do Regulamento Municipal;  

 ------------3.As dificuldades financeiras, assumidas e tidas como evidentes, que vão justificando 

a não concretização de alguns projetos vencedores de anos anteriores; -------------------------------  
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 ------------O Sr. Presidente tomou a palavra para referir que o Orçamento Participativo poderá 

futuramente ser repensado, no entanto, considera que atualmente este é o melhor modelo e 

aquele que teve a maior participação desde 2012.  ----------------------------------------------------------  

 

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

 ------------Proposta aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD e 

em minuta para produção de efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------  

 

B. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

B.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

B.1.2. Contabilidade e Orçamento 

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

 ------------Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 5 de julho do ano de 

2022, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de € 784.517,97 e em 

operações não orçamentais no valor de €434.732,74. -------------------------------------------------------   

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

 

1.2.2. Apoio Financeiro à Associação Amizade Condeixa, Bretten, Longjumeau e Idanha, 

no âmbito do Festival da Juventude 2022. 

 

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

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

o número 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------A Associação Amizade nasceu em 1995 e tem desempenhado, ao longo de todos 

estes anos, um papel chave na ligação que existe entre Condeixa-a-Nova e os Municípios do 

Trevo (símbolo da ligação entre Longjumeau, Bretten, Pontypool e Condeixa-a-Nova) 

colaborando ativamente em todas as iniciativas autárquicas neste âmbito; ----------------------------  

 ------------A crise sanitária que atravessamos interrompeu os projetos desenvolvidos entre estes 

municípios, nomeadamente a organização do Festival da juventude que teve um interregno de 

dois anos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em 2022, Bretten retomou a organização deste festival, de 29 de agosto a 4 de 

setembro, que contará com a participação de 8 jovens do Agrupamento de Escolas;---------------  
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 ------------Esta é uma atividade que permite a ocorrência de um intercâmbio entre jovens dos 

Municípios atrás mencionados, que têm a possibilidade, durante uma semana, de desenvolver 

diversas atividades de carácter desportivo e cultural e perceber a dinâmica que se encontra 

associada a este tipo de parcerias. O intuito é promover a inclusão de jovens no contexto dos 

protocolos de geminação que possam vir a contribuir com novos ideias que possibilitem a 

dinamização destas parcerias;  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No âmbito desta iniciativa decorre ainda a realização de uma conferência, a ter lugar 

no dia 3 de setembro, que irá debruçar-se, de acordo com indicações de Bretten, sobre a 

temática das alterações climáticas não conhecerem fronteiras. Cada município, contando com 

a colaboração dos jovens que se encontram a participar neste festival, irá fazer uma 

apresentação dedicada a esta temática, com o objetivo de promover a partilha de 

conhecimento e de experiências que se possam revelar uma mais-valia para todos os 

intervenientes;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Neste sentido, de forma a permitir que esta Associação organize a logística que 

envolve a deslocação a esta cidade de 8 jovens e marque presença na conferência, propõe-se 

a atribuição de um subsídio no valor de 4.600€. --------------------------------------------------------------  

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

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

 

1.2.3. Apoio Financeiro à Academia de Desportos de Condeixa, no âmbito da 

colaboração prestada no TIA 2022 – Arbitragem. 

 

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

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

o número 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de €5.400,00, no âmbito da colaboração prestada no torneio TIA 2022, cujo 

valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de cabimento nº 20260, 

patenteado no processo. --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 

B.1.3. Património e Controlo 
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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 maio 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 maio de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

direito de preferência. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

B.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

B.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações 

 

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

Sociedade Soenprol – Sociedade de Ensino Profissional Lda. 

 

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

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

o número 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, constituem atribuições 

dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 

designadamente, no domínio da Educação; --------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda, 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; -------------------------------------------------------------  

 ------------Também, que o INTEP – Condeixa, detido pela Sociedade Soenprol, assume como 

missão ministrar uma formação integral de qualidade e excelência, que a distinga a nível local e 

regional, dotando os jovens de competências que lhes permitam definir um projeto de vida que 

contribua para o progresso da sociedade; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Que o INTEP-Condeixa define como seus objetivos: consolidar a posição de 

referência na formação de jovens a nível Concelhio, aumentar a mútua cooperação entre 
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comunidade educativa, a familiar e a sociedade local, bem como assegurar o sucesso escolar e 

empregabilidade dos seus formandos; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que compete ao Município, associado a outras entidades, promover uma educação 

de sucesso, pautada pela qualidade de formação, rigor e pelas relações respeitosas entre 

todos os intervenientes no processo educativo; ---------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, que o Município de Condeixa-a-Nova e o INTEP-Condeixa, entendem ser de 

mútuo interesse promover o reforço de cooperação técnica, científica e humana entre as duas 

instituições.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar Protocolo de colaboração a 

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

Ensino Profissional Lda., nos termos propostos.  -------------------------------------------------------------  

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

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

 

2.1.3. Projeto de Regulamento Municipal do Serviço de Atendimento e Acompanhamento 

Social – SASS. 

 

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

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

o número 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Projeto de Regulamento 

Municipal do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social – SASS, que visa regular a 

organização e funcionamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, adiante 

designado por SAAS, conforme dispõe o art.8º da Portaria nº188/2014, de 18 de setembro, na 

sua redação atual e submeter o mesmo a consulta pública para recolha de sugestões ou 

questões que possam ser consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, em 

conformidade com as disposições previstas no Código do Procedimento Administrativo, finda a 

qual deverá o mesmo ser submetido ao órgão deliberativo para efeitos da respetiva aprovação 

ao abrigo da al. g) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

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

 

 ------------A Sra. Vereadora Bruna Santos interveio para sugerir a criação de um horário mais 

alargado em dia determinado, para possibilitar às pessoas que estejam a trabalhar recorrer ao 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.  --------------------------------------------------------  
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 ------------Em resposta, o Sr. Vereador Carlos Canais esclareceu que o serviço em questão se 

destina a famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência 

social, nomeadamente pessoas beneficiárias do Rendimento Social de Inserção.  ------------------  

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

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

 

C. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1.1. Processo nº 01/2022/24 em nome de Maria Catarina Figueira Fonseca para obras de 

alteração e ampliação de moradia unifamiliar e anexos - legalização, sito em Ega, 

Freguesia de Ega. 

 

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

decisão, referente ao processo nº 01/2022/24 em nome de Maria Catarina Figueira Fonseca 

para obras de alteração e ampliação de moradia unifamiliar e anexos - legalização, sito em 

Ega, 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 27/06/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, em regime de 

substituição, no dia 27/06/2022, 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 a requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades ou termos de 

responsabilidades: 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 comportamento térmico, projeto de segurança contra 

incêndios, projeto acústico, projeto de águas pluviais, projeto de arranjos exteriores. --------------  

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

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  
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1.2. Processo nº 02/2022/1 em nome de Humberto Filipe dos Santos Ferreira e Daniela 

Sofia Elói Domingues para alteração da licença de loteamento titulada pelo alvará 5/1985, 

especificamente a junção dos lotes 2 e 3 num único lote, sito em São Fipo, Freguesia de 

Ega. 

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

decisão, referente ao processo de loteamento nº 02/2022/1 em nome de Humberto Filipe dos 

Santos Ferreira e Daniel Sofia Elói Domingues para alteração da licença de loteamento titulada 

pelo alvará 5/1985, especificamente a junção dos lotes 2 e 3 num único lote, sito em São Fipo, 

Freguesia de Ega, nos termos do artigo 23º do Decreto-lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

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

 ------------Presente também a informação técnica datada de 24/06/2022, subscrita pelo 

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

de Desenvolvimento, em regime de substituição, no dia 27/06/2022, a qual se junta por 

fotocópia à presente ata para dela fazer parte 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 os requerentes cumprir com os 

condicionalismos constantes da referida informação técnica. ----------------------------------------------  

 ------------Deverá constar do alvará a emitir as seguintes Informações: ---------------------------------  

 ------------Condições aditadas:  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------a) Junção dos lotes 2 e 3 num único lote denominado “lote 3”; -------------------------------  

 ------------b) Deverá constar como anexo I do alvará de alteração da licença de loteamento, 

cópia da planta síntese (folha 42 do processo ou em formato digital Loteamento da Escola 

Primária de S.Fipo.dwg” anexa no SPO ao requerimento 02/2022/4200);  -----------------------------  

 ------------c) Deverá constar como anexo II do alvará de alteração da licença de loteamento, 

cópia das partes escritas do alvará inicial.  ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 

1.3. Processo nº 08/2018/69 em nome de Marina Isabel Gaspar Pires, para destaque de 

parcela de terreno sito em Serrado - Ega, Freguesia de Ega. 

 

 ------------Presente o processo mencionado em epígrafe para efeitos de decisão sobre a 

verificação dos requisitos de destaque, em cumprimento do disposto no nº9 do artigo 6º do 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação [RJUE]. -----------------------------  
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 ------------Presente também a informação técnica datada de 08/06/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente de Desenvolvimento, em Regime de 

Substituição, no dia 08/06/2022, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer 

parte integrante, como documento anexo sob o número 9. -------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal tome conhecimento do conteúdo da informação 

técnica acima referida e delibere aprovar o pedido de destaque, nos termos do nº 9, conjugado 

com o nº 5 do artigo 6º do RJUE, na sua atual redação, uma vez que, de acordo com a planta 

de implantação apresentada, não resultam mais de duas parcelas de terreno e ambas são 

confinantes com arruamento público, devendo ser emitida a respetiva certidão. ---------------------  

 ------------Da certidão a emitir deverão constar as condições dadas no art.º 6º do Decreto-Lei 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.  ----------------------------------------------------------  

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

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

 

1.4. Estudo para a expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego – 2ª fase – Tomada 

de conhecimento. 

 

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

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

o número 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

C.2.Unidade de Apoio ao Investidor 

 

1. Candidatura apresentada pela firma “IN SALUTIS – SOLUÇÕES DE SAÚDE E BEM 

ESTAR, LDA”, ao Programa GO INVEST. 

 

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

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

o número 11, com vista à apreciação e tomada de decisão relativamente à análise da 

candidatura apresentada pela firma “IN SALUTIS – Soluções de Saúde e Bem Estar, Lda.”, ao 

Programa GO INVEST.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a presente candidatura, bem 

como a concessão de redução nos seguintes termos, ressalvando-se que no   momento   da   

celebração   do   contrato   sejam   salvaguardadas   as   condições   previstas   no 
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regulamento, nomeadamente no que diz respeito ao valor do investimento e ao número de 

postos de trabalho a contratar: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------a) 36,25% do Imposto Municipal sobre imóveis; --------------------------------------------------  

  -----------b) 36,25% do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis; ---------  

 ------------c) 30% do valor das taxas a pagar ao Município pela emissão de título administrativo 

relacionado com a aprovação deste projeto e respetiva utilização.  --------------------------------------  

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

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

 

D. Unidade de Desporto, Juventude e Associativismo 

 

1.Proposta de Contrato-Programa a celebrar com o Condeixa Aqua Clube, no âmbito da 

Gestão do plano de água da Piscina Exterior | Época balnear 2022. 

 

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

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

o número 12.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Face ao términus do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para Gestão 

das Piscinas Municipais e Desenvolvimento de Atividades Desportivas Aquáticas, a 31 de Maio 

de 2021, celebrado entre o Município de Condeixa-a-Nova e o Condeixa Aqua Clube, realizou-

se posteriormente um Concurso público com publicação no JOUE de aquisição de serviços 

para gestão das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova mas não contemplou a “Gestão do 

plano de água da Piscina Exterior”, nomeadamente, a gestão, funcionamento e assistência a 

banhista da zona do plano de água: acessos, número de banhistas, equipamentos e materiais 

técnicos, comportamentos, exercício de atividades de informação, apoio, vigilância, segurança, 

socorro e salvamento prestado a banhistas; -------------------------------------------------------------------  

 ------------Verifica-se a necessidade de se estabelecer com uma entidade e o Município bases 

de colaboração no âmbito da gestão do plano de água da Piscina Exterior, nomeadamente 

assegurar Nadadores Salvadores, de forma a cumprir com a legislação em vigor. ------------------  

 ------------A promoção e a valorização dos recursos necessários à atividade física e desportiva 

da população constituem um fator crítico da intervenção municipal na prossecução de 

interesses próprios da comunidade, no âmbito das suas competências de desenvolvimento 

desportivo local, com vista à concretização do preceito constitucional disposto no art.79º da 

Constituição da República Portuguesa, na sua atual redação; --------------------------------------------  
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 ------------A colaboração das entidades e organismos desportivos com poderes públicos na 

promoção da atividade física e desportiva configura um princípio de coordenação essencial 

para atingir tais objetivos, numa lógica de intervenção integrada e sustentada; ----------------------  

 ------------A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova tem o tecido associativo desportivo como 

parceiro privilegiado para o desenvolvimento desportivo da Vila de Condeixa-a-Nova e para a 

concretização das suas políticas na área do desporto e lazer, reconhecendo a importante 

função social que desempenha; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Regime Jurídico das Autarquias Locais, consagrado na Lei nº75/2013, de 12 de 

Setembro, na sua atual redação, estabelece como atribuições dos Municípios a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios 

do Património, dos Tempos Livres e Desporto, conforme o preceituado no art.23º nº2 al.e) e 

al.f) da referida Lei; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De acordo com o art.33º nº1 al.u) e al.ee) da Lei das Autarquias Locais são 

competências da Câmara Municipal apoiar atividades desportivas de interesse municipal, bem 

como gerir instalações e equipamentos integrados no património do Município; ---------------------  

 ------------A Lei Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei nº5/2007, de 16 de janeiro, 

considera os princípios da coordenação, da descentralização e da colaboração, princípios 

gerais de desenvolvimento da atividade física e do desporto de modo a garantir o direito 

tutelado pelo art.79º da Constituição da República Portuguesa de que “Todos têm direito à 

cultura física e ao desporto.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Segundo tais princípios, consagrados na lei-quadro do desporto, a Câmara Municipal 

promove o apoio a entidades e organismos desportivos mediante Contratos-Programa de 

desenvolvimento desportivo, obedecendo ao regime jurídico que tutela estes instrumentos de 

apoio público ao desporto (Decreto-Lei nº273/2009, de 01 de outubro), bem como à regulação 

municipal nesta matéria prevista no Regulamento Municipal de Apoio às Entidades 

Desportivas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Esta Câmara Municipal, no ano transato, já realizou um Contrato-Programa de gestão 

do plano de água da Piscina Exterior na época balnear 2021, tendo o Condeixa Aqua Clube 

cumprido com todas as obrigações estabelecidas no âmbito do referido contrato; -------------------  

 ------------O Condeixa Aqua Clube é a única Associação do Concelho que continuamente 

desenvolve projetos e atividades no âmbito das modalidades aquáticas, em diversas vertentes 

de prática desportiva, e muitos deles direcionadas para os praticantes de natação e para os 

banhistas, mobilizando distintos segmentos etários e populacionais, tendo, na vertente 

competitiva, um historial de resultados de relevância nacional; -------------------------------------------  

 ------------Estando o Condeixa Aqua Clube disponível a pretender continuar a colaborar com 

este Município na concretização dos seus objetivos;  --------------------------------------------------------  
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 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração de um Contrato 

Programa com o Condeixa Aqua Clube para “Gestão do plano de água da Piscina Exterior”, no 

período da época balnear com início na primeira quinzena de julho e términus na segunda 

quinzena de setembro de 2022, (dado ainda não estar definida data oficial de abertura e de 

encerramento, sendo que a previsão será de 9 de julho a 18 de setembro de 2022), mediante o 

pagamento de €14.100,00 (catorze mil e cem euros), a pagar em 3 parcelas de €4.700,00  

(quatro mil e setecentos euros), nos meses de julho, agosto e setembro de 2022, mediante os 

termos e condições previstas na proposta constante do processo e anexa à presente ata.  ------  

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

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

 

 

FINAL DA ATA 

 

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

eram treze horas e trinta e cinco 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 

 


