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ORDEM DO DIA 
 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 
 

20 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 06-07-2022. 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Gabinete de Apoio à Presidência 

 

1. Proposta de Atribuição de Medalha Municipal de Bons Serviços a funcionários do Município - 

Grau Ouro.  

 

2. Proposta de venda ao público do livro “Regadio Tradicional da Várzea de Atadoa – 

Alcabideque”. 

 

3. Proposta de isenção de pagamento de acesso às Piscinas Municipais de todos os munícipes 

residentes no concelho de Condeixa-a-Nova, no período de 9 a 15 de julho de 2022 – 

Ratificação de despacho. 

 

4. Proposta para utilização gratuita do Parque de Estacionamento Municipal, no período de 20 

a 26 de julho de 2022, no âmbito da realização das Festas de Santa Cristina – Ratificação de 

despacho. 

 

5. Ficha do projeto “EXPOSICÓ 2022” - Centro de Custos para efeitos de apreciação e 

deliberação. 
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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 Academia de Desportos de Condeixa, no âmbito da aquisição de uma 

carrinha de nove lugares. 

 

1.2.3. Modificação dos Documentos Previsionais - 3.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano 2022. 

 

B.1.3. Contratação Pública 

 

1.3.1. Requalificação do Castellum de Alcabideque e Logradouro – Prorrogação de prazo para 

apresentação de propostas – Ratificação de despacho. 

 

1.3.2. Concurso público urgente para realização da empreitada de: “Turismo caminho do futuro 

– Promoção Turística – Património Natural – Passadiços – Construção de Passadiços – 

Adjudicação e aprovação da minuta do contrato. 

 

B.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

 

2.1. Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1ºgrau do 

Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação – Designação de Júri. 

 

2.2. Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1ºgrau do 

Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento - Designação de Júri. 

 

B.3.Divisão de Educação 

 

3.1. Proposta de mensalidade nas Atividades de Animação e Apoio à Família - vertente de 

Prolongamento de Horário – ano letivo 2022/2023. 

 



                                   (Reunião ordinária de 20-07-2022)               Página 4 de 41 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

3.2. Proposta de áreas de influência a adotar nos circuitos de transportes escolares camarários 

no ano letivo 2022/2023 e de circuito da rede pública a ser utilizado por alunos do pré-escolar e 

do 1º ciclo, com comparticipação do passe escolar a 100%. 

 

3.3. Protocolo de parceria a celebrar entre o Clube SICÓnautas Exploradores do Sicó e o 

Município de Condeixa-a-Nova. 

 

3.4. Aprovação do Plano Anual de Transportes Escolares – ano letivo 2022/2023. 

 

C. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1.1. Processo nº 01/2021/60 em nome de Jasmim Protagonista, Lda. para obras de construção 

de estabelecimento comercial e muros, com obras de urbanização, sito em Faia, Condeixa-a-

Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova - Retificação de 

deliberação tomada em reunião de Câmara de 11 de abril de 2022. 

 

1.2. Processo nº 01/2021/26 em nome de Flávio Joel Rodrigues Lopes e Carla Margarida de 

Oliveira Ribeiro, para obras de construção de um edifício destinado a habitação, de um anexo e 

de muros, com obras de urbanização, sito em Arrocha, União das Freguesias de Sebal e Belide 

– Aditamento à deliberação tomada em reunião de Câmara de 6 de janeiro de 2022. 

 

1.3. Processo nº 01/2021/30 em nome de Daniel Garrido Grilo, referente a obras de ampliação 

e alteração de edifício destinado a comércio e a obras de construção de muros, sito em 

Casével, Freguesia de Ega. Requerimento para pagamento da licença de obras em 8 

prestações. 

 

1.4. Processo nº 01/2021/63 em nome de António Manuel Duarte Torrão, Armando José Duarte 

Torrão e Elsa da Piedade Duarte Vendeiro para legalização de obras de ampliação e alteração 

de um edifício destinado a ser utilizado como habitação, para legalização de obras de 

construção de anexo, com obras ainda por executar, sito em Fornos de Castel, Freguesia de 

Ega. 

 

1.5. Processo nº 10/2022/177 em nome de Priscilla Mello - Atribuição de topónimo “Rua de 

Santa Maria”, no lugar de Chanca, Freguesia de Zambujal. 
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D. Património e Controlo 

 

1. Proposta de venda de uma parcela de terreno com a área de 175,74m/2, sito em Faia, à 

Jasmim Protagonista, Lda. – Ratificação de despacho. 

 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 15 de julho de 2022. 

 

O Vice-presidente da Câmara Municipal, 

 

 

António Lázaro Ferreira 
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 ------------Aos vinte 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 Carlos Manuel de Oliveira Canais, 

Nuno Manuel Mendes Claro, Silvino Dias Capitão e Luís Miguel Simões da Silva. ------------------  

 ------------O Sr. Presidente informou que a Sra. Vereadora Ana Teresa Gomes de Oliveira 

Manaia não se encontrava presente na reunião, por motivo de férias, tendo sido substituída, ao 

abrigo dos artigos 78º e 79º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, pelo 

cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista, disponível para o efeito, Carlos Alberto 

Gonçalo Manaia que não se encontra presente por motivo de falecimento familiar, tendo as 

respetivas faltas sido justificadas. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 

I. Discussão e votação de ata da reunião ordinária do dia 06-07-2022. 

 

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

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

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão não participou desta deliberação por não ter estado 

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

 

II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

 ------------O Sr. Presidente tomou a palavra, começando por referir que esta semana e após um 

período de auscultação dos autarcas, foi aprovado o acordo setorial de compromisso entre a 

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo, no âmbito do processo 

da descentralização nas áreas da Educação e da Saúde, abrindo a porta para que também 

outras áreas, nomeadamente a área da ação social, possam ser objeto de um outro acordo. 

Acrescentou ainda que o acordo final reuniu o consenso do PS, do PSD e dos Independentes, 

com o voto contra da CDU. Deu também nota de que, enquanto membro da direção da ANMP, 

fez parte deste processo. Ficaram assim estabilizadas regras no processo de descentralização, 

entendendo que este é um processo em construção e contínuo, realçando algumas questões 

consideradas relevantes, tais como o valor para a manutenção dos edifícios que passou de 

20.000 € para 30.000 € anuais, o aumento do valor de comparticipação máxima das refeições 

escolares para €2,75, entre outras questões relevantes. Destaca o facto de a Escola 
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Secundária Fernando Namora constar da lista de edifícios escolares (ordenada por três níveis 

de prioridades - muito urgentes, urgentes e prioritárias), classificada como urgente para efeitos 

de reabilitação. Acrescentou ainda, que na sequência da aprovação do acordo, a Sra. Ministra 

da Coesão Territorial referenciou que vão ser intervencionadas as cerca de 330 escolas 

identificadas como muito urgentes ou urgentes. A reabilitação ficará 100% a cargo da 

administração central ou através de contrato interadministrativo com os Municípios, prevendo-

se no acordo as fontes de financiamento. Ainda no mesmo contexto, referiu que não ressalta 

do acordo, de forma clara, quem ficará responsável pelos encargos com o projeto, sendo que 

este é o menos oneroso em termos financeiros.  -------------------------------------------------------------  

 ------------Na área da Saúde, as obras de construção e recuperação/reabilitação num conjunto 

de centros de saúde serão financiadas a 100% pelo Governo, recorrendo a verbas do 

Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030, sendo que da listagem 

constam as unidades familiares que estão no referido plano, estando, no entanto, aberto 

espaço para que outras possam ser eventualmente incluídas.  -------------------------------------------  

 ------------Por fim, referiu que a estabilização do processo de descentralização de competências 

nestas duas áreas foi uma conquista, cujo mérito deve ser dado ao trabalho desenvolvido pela 

ANMP e em particular à Sra. Presidente, Luísa Salgueiro.  ------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, mencionou que vê com estranheza a peculiaridade de algumas 

questões colocadas em reunião de Câmara aparecerem rapidamente nas instâncias judiciais, 

acrescentando que chegou à Câmara Municipal um processo de inquérito do DIAP relativo ao 

acordo judicial com a Águas do Centro Litoral, tendo neste âmbito sido solicitado, passando a 

citar: “cópia(s) do(s) documento(s) que externaram a vontade do Executivo e/ou da Assembleia 

Municipal para que o Presidente da Câmara representasse o Município na transação judicial, 

datada de 9/02/2022, celebrada entre o Município e a Águas do Centro Litoral, que pôs termo 

aos processos n.os 782/16.8BECBR, 529/20.4BECBR e 375/21.8BECBR que corriam termos 

no TAF de Coimbra”, acrescentando que irá ser respondido à solicitação no prazo estabelecido 

(10 dias).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

 ------------Por último, deu nota de pesar pelo recente falecimento do Sr. Carlos Alberto dos 

Santos Manaia, antigo Comandante e membro do Quadro de Honra e Crachá de Ouro do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, realçando todo o contributo dado pelo 

mesmo ao serviço daquela instituição e da população em geral.  ----------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente tomou a palavra para dar uma nota de pesar pelo falecimento 

do trabalhador desta Câmara, Ramiro Narciso Lopes, expressando as mais sentidas 

condolências à família e amigos assim como nota de agradecimento pelo serviço prestado na 

Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Sr. Vereador Luís Silva tomou a palavra, começando por se associar às notas de 

pesar, recordando que o Sr. Carlos Alberto dos Santos Manaia antes de ser Comandante do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova já tinha sido Bombeiro durante muitos 

anos, pelo que o seu percurso como cidadão ao serviço dos Bombeiros Voluntários de 

Condeixa vai muito para além da atividade desenvolvida como comandante daquela 

corporação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, questionou se houve registo de alguma ocorrência decorrente 

da onda de calor que se verificou, quer em termos de saúde pública quer em termos de 

situações de proteção civil relacionadas com incêndios florestais. ---------------------------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, questionou se a niveladora prevista no Plano Operacional 

Municipal já foi objeto de reparação, assunto já abordado em várias reuniões anteriores.  --------  

 ------------Por ultimo, referiu que a declaração da situação de contingência emitida pelo 

Conselho de Ministros no âmbito da Lei de Bases de Proteção Civil determinou o imediato 

acionamento de todos os planos de emergência e proteção civil nos diferentes níveis 

territoriais, questionando a este propósito se o Município de Condeixa cumpriu com a ativação 

do referido plano e, em caso afirmativo, qual o motivo dessa ativação não ter sido publicitada. 

Caso o Município de Condeixa não tenha cumprido com a ativação do Plano Municipal de 

Emergência, questiona qual a razão porque não o fez.  -----------------------------------------------------   

 

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

Municipal de Emergência foi acionado em cumprimento da declaração da situação de 

contingência, não tendo no momento conhecimento se o mesmo foi publicitado. Acrescentou 

que no âmbito do acionamento do referido plano foram desenvolvidas ações de prevenção, 

vigilância e de acompanhamento de forma articulada com o Serviço Municipal de Proteção 

Civil, Bombeiros Voluntários de Condeixa, GNR, Juntas de Freguesia e Serviço de Ação Social. 

Por fim, informou que não houve registo de qualquer ocorrência de natureza relevante.  ----------  

 ------------Relativamente à questão colocada sobre a niveladora constante do Plano 

Operacional Municipal, solicitou ao Sr. Vice-presidente que se pronunciasse sobre o assunto, 

tendo o mesmo informado que a sua reparação está em curso, acrescentando que existe em 

caso de necessidade um equipamento municipal alternativo e a possibilidade de 

disponibilização por parte de duas empresas de maquinaria adequada para o efeito. --------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para dar nota do empenho dos Bombeiros 

Voluntários e demais autoridades envolvidas, que têm atuado no âmbito dos incêndios 

ocorridos nos distritos de Coimbra e Leiria e uma palavra de solidariedade aos concelhos 
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vizinhos, Pombal, Ansião e Alvaiázere, que têm vivido uma situação difícil por conta desses 

incêndios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

propósito dos contributos para o Plano Estratégico 2030 do Município de Condeixa-a-Nova e 

no seguimento da sua intervenção feita em reunião de Câmara anterior sobre o assunto, quais 

as iniciativas de participação pública planeadas, que grupos de cidadãos se pretende ver 

envolvidos, quais as ações previstas sobre esta matéria e quando vão ser as mesmas 

desenvolvidas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, questionou qual o ponto de situação relativamente aos contributos 

recebidos no âmbito do projeto da Urbanização Nova Conimbriga III, cujo prazo de consulta 

pública para o efeito terminou no passado dia 5 de julho. --------------------------------------------------  

 ------------ Mudando de assunto, recordou que os dados relativos ao estado de conservação da 

rede viária municipal ainda não lhe foram enviados, apesar de já os ter solicitado várias vezes 

desde a reunião de Câmara de 11 de maio de 2022. Mais perguntou se deverá concluir que o 

sistema de monitorização do estado de conservação das estradas do Município não existe, tal 

como a rede existente teima em mostrar. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, questionou qual a razão da demora em colocar os sinais de trânsito 

na Rua do Serrado, Casal dos Pocinhos e quando se prevê a colocação dos mesmos, 

recordando que o assunto foi aprovado em reunião de Câmara do passado dia 8 de junho.  -----  

 ------------Continuando, mencionou que também na reunião de 8 de junho alertou para a 

necessidade de limpeza dos lotes não construídos na Urbanização da Barreira, tendo em conta 

o risco de propagação de incêndios, tendo-se verificado que apenas uma pequena zona foi 

limpa, pelo que solicita novamente a melhor atenção para o assunto no sentido de serem 

desenvolvidas as ações necessárias para a resolução do problema.  -----------------------------------  

 ------------Referiu ainda que a Urbanização da Barreira tem cerca de quinze anos e por isso 

parte das árvores inicialmente plantadas já não existem, acrescentando que apesar de 

existirem caldeiras para o efeito nunca foram plantadas árvores iguais às restantes nas 

caldeiras existentes. Nesta altura em que se enfrenta ondas de calor extremo, a existência de 

sombras contribui para o conforto na zona. Salientou ainda que se trata de um local onde as 

pessoas se deslocam a pé frequentemente para irem à Farmácia e ao estabelecimento 

comercial. Neste sentido, pergunta se está prevista a reposição das árvores em falta naquele 

local e em caso afirmativo quando se prevê a sua concretização.  ---------------------------------------  

 

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

Fiscalização, em conjunto com o Serviço de Proteção Civil está a desenvolver uma ação de 



                                   (Reunião ordinária de 20-07-2022)               Página 10 de 41 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

fiscalização no sentido de fazer um levantamento das situações existentes que coloquem em 

risco a saúde pública e a segurança. Mais referiu, que tem sido intensificado o procedimento de 

notificação dos proprietários para procederem à limpeza dos terrenos, seguindo-se os trâmites 

legais no que a esta matéria diz respeito. De seguida, solicitou à Diretora do Departamento de 

Urbanismo, Ambiente e Serviços Urbanos que se pronunciasse sobre o ponto de situação 

relativo aos lotes referidos, tendo a mesma informado que o Serviço de Fiscalização se 

deslocou ao local, tendo sido identificados e notificados os proprietários, salvaguardando-se o 

facto de, durante o período de contingência não se poder proceder à limpeza devido ao risco 

de incêndio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que decorrido o período de 

contingência irá solicitar aos serviços que seja realizada uma verificação da eficácia das 

notificações, como já se fez em outras ocasiões em conjunto com o Serviço de Proteção Civil. -    

 ------------Relativamente à reposição de árvores na Urbanização da Barreira, mencionou que 

registou a observação do Sr. Vereador Silvino Capitão, sendo posteriormente reportado o 

ponto de situação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para acrescentar que julga que a zona referenciada 

está incluída na empreitada que se encontra suspensa por razões relacionadas com o tempo e 

a época indicada para fazer a plantação, sendo retomada no final de setembro ou inicio de 

outubro. Ainda assim, irá confirmar esta informação e reportará.  ----------------------------------------  

 ------------No que se refere à colocação dos sinais de trânsito na Rua do Serrado, referiu que é 

um assunto que acompanha de perto com a Divisão de Obras, contudo, as equipas de 

intervenção têm estado ocupadas com o apoio ao evento festivo do Município, além de terem 

de dar resposta a outras situações pontuais e prioritárias que poderão eventualmente colocar 

em causa a segurança de pessoas e bens, pelo que a sinalética será colocada logo que 

possível.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que os dados solicitados sobre o 

estado de conservação da rede viária municipal serão remetidos.  --------------------------------------  

 ------------Sobre o ponto de situação do projeto da Urbanização Nova Conimbriga III, solicitou à 

Diretora do Departamento de Urbanismo, Ambiente e Serviços Urbanos que se pronunciasse 

sobre o assunto, tendo a mesma informado que foram apresentados diversos contributos no 

âmbito da consulta pública realizada, sendo alguns extensos e minuciosos, os quais se 

encontram para análise por parte dos serviços.  --------------------------------------------------------------  
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 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para referir que foi recebida uma carta da Associação 

de Moradores da Nova Conimbriga I e II, recentemente instalada, estando previsto realizar uma 

reunião com os seus elementos no próximo dia 27 de julho, onde naturalmente será abordado, 

entre outros assuntos, o projeto da Urbanização Nova Conimbriga III, sendo prestados os 

esclarecimentos solicitados sobre o tema. Acrescentou ainda que se pretende que este 

processo se desenvolva com total transparência e clarificação e sempre na defesa dos 

interesses da população em geral.  -------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente solicitou de novo à Diretora do Departamento 

de Urbanismo, Ambiente e Serviços Urbanos que se pronunciasse sobre os contributos 

recebidos no âmbito do Plano Estratégico Municipal 2030, tendo a mesma informado que serão 

desenvolvidas sessões com todas as entidades envolvidas nos inquéritos realizados, as quais 

irão decorrer previsivelmente no inicio de setembro para não coincidirem com os períodos de 

férias.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra, começando por referir que se associa 

aos votos de pesar pelo falecimento do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-

a-Nova, Carlos Manaia e do trabalhador desta Câmara Municipal, Ramiro Narciso Lopes. -------  

 ------------Seguidamente, sugeriu o registo de pesar, lamento e envio de voto de solidariedade 

aos concelhos parceiros e vizinhos no território do Sicó: Ansião, Alvaiázere e Pombal, todos do 

distrito de Leiria, que foram confrontados com os fogos que se verificaram na última semana. 

Ainda no mesmo contexto, referiu que em vez da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra, talvez a Terras de Sicó pudesse ser aqui um bom veículo de auxílio financeiro para 

os €10.000,00 prometidos em 2017, sendo que haverá, certamente, muito onde os aplicar 

neste território do Sicó. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, registou o facto de ter entrado em vigor, ontem, após 

publicação em Diário da Republica na segunda-feira, dia 18 de julho o Regulamento Municipal 

de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Condeixa-a-

Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que a Comissão Municipal de Proteção Civil de 

Condeixa reuniu neste mês de julho de 2022, dando até nota pública disso mesmo, recordando 

que já em novembro de 2015 foi dada também nota pública da decisão unânime de criar uma 

Unidade Local de Proteção Civil da União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-

Nova. Pretendia-se com esta Unidade Local a criação de um grupo de voluntários, o 

incremento da eficiência da prevenção e a promoção de uma maior proximidade no apoio a 

prestar aos agentes de proteção civil que realizassem ações no território da Freguesia, assim 
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como aumentar o interesse da população local nesta temática. Neste sentido, pergunta se de 

facto a Unidade Local de Proteção Civil foi para além deste anúncio realizado em 2015 ou se 

há trabalho produzido pela mesma, sendo que dada a natureza da Freguesia era importante 

que houvesse conhecimento sobre o assunto.  ----------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que a segunda EIP (Equipa de Intervenção Permanente) nos 

Bombeiros Voluntários de Condeixa tarda em ficar ao serviço dos condeixenses. Tendo esta 

Equipa sido motivo de tanta reivindicação não se entende quais os motivos que justificam que 

a mesma ainda não esteja no ativo, impondo-se questionar se foram de facto recrutados novos 

elementos para o efeito, ou se está perante opções de gestão de operacionalidade cujo 

esclarecimento também convinha que chegasse às reuniões da Câmara Municipal, realçando 

que se está em pleno Verão e que a Equipa de Intervenção Permanente já deveria estar em 

funcionamento e ao serviço dos cidadãos.  ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu, a propósito da descentralização de competências e 

mais concretamente sobre o recente Acordo celebrado entre o Governo e a ANMP (Associação 

Nacional de Municípios Portugueses) para as áreas da Educação e da Saúde, que sempre se 

dirá que são três anos para se atingir um acordo que se pode classificar de mínimo, sendo que 

passados três anos só se consegue concretizar um acordo apenas para estas duas áreas. 

Ainda no mesmo contexto, referiu que a Sra. Presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, afirmou 

que se “validaram aquelas que são as grandes regras que pretendiam ver aplicadas, para que 

o processo pudesse avançar da forma que pretendiam”, no entanto, há que registar que em 

Matosinhos, por exemplo, fruto de um acordo com o então Governo do PSD liderado pelo 

Primeiro-Ministro Passos Coelho, Luísa Salgueiro beneficia na educação de melhores 

condições do que aquelas que agora acordou com o Governo. Com efeito, desde 2015 o 

Município de Matosinhos detém um contrato interadministrativo na área da Educação, por 

delegação de competências, sendo que as despesas relacionadas com a manutenção de 

edificado, visitas escolares, cultura, transporte de crianças e jovens, despesas com empresas 

de limpeza, gás, água, telecomunicações e energia são suportadas pelo Estado Central, com 

uma maior dotação financeira por escola, por aluno e agrupamento escolar do que o agora 

acordado. Recorda que as bancadas do PS em Condeixa e o Sr. Presidente em particular 

sempre criticaram o processo de descentralização desse tempo, por falta de pacote financeiro 

bastante, sendo curioso que agora ele se afigure melhor que o ora acordado. Referiu ainda que 

presume que o Sr. Presidente, até na qualidade de vogal do Conselho Diretivo da ANMP, tenha 

dado aval e votado a favor da classificação da Escola Secundária Fernando Namora como de 

prioridade P2 (urgente) numa escala de 1 a 3. Ou seja, “urgente”, mas não “muito urgente” no 

mapeamento das escolas que foi submetido ao Conselho Geral da ANMP. Contudo, fica 
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agradado com o facto de ouvir hoje que a Sra. Ministra Ana Abrunhosa já tenha garantido que 

as 330 escolas P1 e P2 são para avançar já. ------------------------------------------------------------------  

 ------------Já no que diz respeito à área da Saúde, a Sra. Presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, 

referiu que o mapeamento dos investimentos a realizar já tinha sido validado pelo Governo, 

assim como em relação às necessidades com pessoal. Assim sendo, ainda no contexto da 

descentralização ora acordada, doravante, na Saúde, pergunta qual é o ponto da situação 

específico em Condeixa.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no contexto da descentralização, questionou qual o ponto de situação relativo 

ao tratamento das contraordenações, mormente das contraordenações por estacionamento 

proibido e qual a receita obtida no âmbito dessa matéria, por exemplo já neste ano de 2022.  ---  

 ------------Continuando, reiterou a questão colocada em reuniões de Câmara anteriores sobre a 

situação de insuficiente iluminação pública, realçando que a vila (Condeixa), Barreira, Quinta 

do Barroso, Quinta da Cerejeira, Avenida Universidade de Coimbra (Condeixa-ZIL) e ruas 

contíguas não têm iluminação noturna à mesma hora, pelo que questiona o porquê desta 

situação se manter e de quem é, afinal, a responsabilidade de ajustamento horário desta 

iluminação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, referiu que se mantém a necessidade de limpeza da área paralela ao 

IC2 de acesso ao Cemitério Municipal, mencionada pela Sra. Vereadora Bruna Santos na 

passada reunião de Câmara, cujo alerta foi considerado pertinente por parte do Sr. Presidente, 

perguntando a este propósito que medidas concretas foram tomadas desde o passado dia 6 de 

julho no sentido da sua resolução.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Posteriormente, recordou novamente um dos compromissos assumidos pelo Sr. 

Presidente para este primeiro ano de mandato, designadamente o alargamento da Zona 

Industrial, perguntando qual é o atual ponto da situação do respetivo processo.  --------------------  

 ------------Mudando de assunto, reiterou a pergunta sobre a proposta que fez em tempos em 

reuniões de Câmara anteriores relativa ao alargamento do serviço de transporte CondeixaUrb 

até à Zona Industrial. Na última reunião de Câmara não obteve qualquer resposta, pelo que 

pergunta novamente se foi avaliada de alguma forma essa possibilidade e se é intenção deste 

executivo concretizar esta solução.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu ainda que na edição do Diário de Coimbra do passado 5 de julho, no 

suplemento “Especial Viver em Condeixa-a-Nova” podia ler-se a promessa, passando a citar: 

«…de projetos de novas infraestruturas (…) nomeadamente, a curto prazo, um novo pavilhão 

de apoio ao atual para responder ao aumento do número de atletas (…) A reabilitação da 

piscina de Ega, intervenções em escolas e a melhoria das acessibilidades e da mobilidade…». 

A este propósito, pergunta o que significa neste contexto a expressão “a curto prazo”, o que é 
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um novo pavilhão de apoio e de que melhorias de acessibilidades e mobilidade se está aqui a 

falar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Mais referiu que os fundos comunitários do Portugal 2030 vão também poder ter as 

Juntas de Freguesia como autores de candidaturas, sugerindo que a Câmara Municipal 

disponibilize todo o apoio do seu gabinete para este efeito, auxiliando as Juntas de Freguesia a 

obter os melhores resultados nesse contexto. -----------------------------------------------------------------  

 ------------Mencionou também que deve ficar claro que os valores mencionados (120.000€) nos 

Autos de Transferência assinados com as Freguesias são por ano e não para a totalidade do 

mandato, como aparentemente alguns autarcas de freguesia fazem crer junto das suas 

assembleias de freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu, relativamente à operação urbanística em curso junto da 

rotunda do mercado municipal, próximo da Rua Manuel Ramalho, que há um espaço onde 

existem moinhos de água, não se recordando desse processo ter sido presente em reunião de 

Câmara, pelo que pergunta se está prevista neste caso a demolição desses moinhos.  -----------  

 ------------Seguidamente, referiu que no contexto da fiscalização e manutenção de elevadores, 

o valor da taxa pela inspeção periódica é em Condeixa de €190,45, ou seja, mais do dobro da 

que é taxada, por exemplo, em Coimbra onde a mesma é de €85. Neste sentido, pergunta se o 

Sr. Presidente considera esta diferença razoável, se há critério racional de definição de 

montante que justifique tamanha diferença, propondo que rapidamente se reduza o valor da 

referida taxa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, mencionou que ao contrário de outras despesas muitas vezes 

inferiores, os apoios a despesas veterinárias em clínicas privadas são determinados 

parecendo-lhe que por mera decisão do Veterinário Municipal com o total desconhecimento 

deste órgão executivo, acrescentando que um relatório sobre as mesmas nunca chega às 

reuniões da Câmara Municipal ou às sessões da Assembleia Municipal, sendo que era 

importante que o mesmo fosse presente nestas reuniões, com descrição do que se apoia, a 

quem se apoia e em que clínicas se presta esse apoio. -----------------------------------------------------  

 ------------Continuando, referiu que no final da última reunião de Câmara do passado dia 6 de 

julho, foi notória a presença do Sr. Presidente do Clube de Condeixa Sérgio Fonseca, 

acompanhado do Advogado que patrocina o Clube de Condeixa no processo contra a família 

Sotto Mayor, a propósito do velho campo, bem como da Advogada (Dr.ª Anabela Fernandes) 

que em várias ocasiões tem prestado serviços à Câmara Municipal, perguntando a este 

propósito se é possível saber a motivação da visita/reunião e os seus desenvolvimentos.  -------  

 ------------Mencionou ainda que visando a época 2022/2023 e face aos desenvolvimentos 

conhecidos nos últimos meses, pela importância e dimensão que tem, urge solicitar ao Clube 
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de Condeixa as suas contas à data mais recente possível, relativas pelo menos ao primeiro 

semestre de 2022, de modo que as nossas futuras decisões possam assim ser as mais 

capazes e devidamente informadas. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu também que foi publicada e divulgada pela Comunidade Intermunicipal da 

Região de Coimbra uma longa Agenda sobre os “Itinerários Napoleónicos 2022”, perguntando 

a este propósito se há algum motivo para que neste documento de 58 páginas, que prevê 

inúmeras iniciativas entre julho e dezembro, Condeixa tenha ficado de fora e sem qualquer 

referência ou iniciativa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, propôs, à semelhança do que se vê vigorar noutras localidades do 

país, que em Condeixa se estude e aprove um programa municipal que se pode designar 

«Lojas com História», visando o reconhecimento que estes espaços têm na nossa comunidade 

e a importância que revestem do ponto de vista histórico, patrimonial, cultural e turístico, num 

modelo que contemple não só o reconhecimento como tal mas também a possibilidade dos 

proprietários se candidatarem à eventual isenção do pagamento do IMI ou outras taxas, 

integrado que esteja este programa também numa visão de recuperação e manutenção do 

património edificado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, fez votos de que as Festas de Santa Cristina decorram da melhor forma, 

aproveitando para elogiar a opção final pelo grupo “Quatro e Meia”, recordando que os sugeriu 

como hipótese, em 2018, ao Vereador Carlos Canais, já eles andavam no top de vendas 

nacional. Ainda neste contexto perguntou se nas Festas de Santa Cristina está previsto algum 

espaço – de restauração ou outro – de promoção do CondeixaFoodlab, entendendo que seria 

uma boa oportunidade para a sua divulgação junto dos condeixenses.  --------------------------------  

 

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

CondeixaFoodlab não estará presente nas Festas de Santa Cristina, acrescentando que aquele 

espaço tem tido bastante atividade direcionada para Condeixa, realçando que a Câmara 

Municipal não tem a totalidade da sua agenda nem da sua gestão, tendo uma componente 

forte do Turismo de Portugal e da Escola de Hotelaria.  -----------------------------------------------------  

 ------------Relativamente à proposta «Lojas com História» apresentada pelo Sr. Vereador Nuno 

Claro, referiu que gostou da ideia, registando-a, realçando a importância dessas lojas, da sua 

manutenção e da sua valorização ao longo dos tempos, devendo ser analisado o seu 

enquadramento legal. Ainda no mesmo contexto, relembrou que Condeixa tem a taxa do IMI no 

mínimo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere à Agenda sobre os “Itinerários Napoleónicos 2022” promovida pela 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, mencionou que não lhe agrada o facto de 

Condeixa ter ficado de fora e sem qualquer referência ou iniciativa, sendo que julga que a ação 
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foi muito direcionada para a zona do Buçaco, relembrando, no entanto, que Condeixa já 

recebeu financiamento aquando da realização do evento “Invasões Francesas”.  -------------------  

 ------------Quanto às questões colocadas sobre o Clube de Condeixa, esclareceu que a Câmara 

Municipal apoia os Clubes e Associações, cumprindo a lei e o Regulamento Municipal existente 

para o efeito, refutando assim que alguma vez tenha sido atribuído algum apoio cuja decisão 

não tenha sido legal ou regulamentarmente sustentada. Mais referiu, que confirma a reunião 

realizada com o dirigente do Clube de Condeixa, a qual teve como objetivo perceber o ponto de 

situação do processo relativo ao campo Sotto Mayor, dado que foi decidido em Assembleia 

Geral daquele Clube seguir com o processo judicial. Pretende-se acompanhar o processo e 

tentar promover um acordo entre as partes envolvidas que sirva os interesses de ambos os 

lados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito às despesas veterinárias, informou que irá pedir aos serviços a 

informação solicitada, a qual considera legitima.  -------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para acrescentar que existe uma verba mensal 

destinada ao programa de esterilização, a qual já foi, entretanto, esgotada devido à procura, 

acrescentando que são apenas realizadas intervenções nos animais que se encontram no 

canil. Todas as solicitações feitas por particulares com fundamento em dificuldades 

económicas são encaminhadas para o Serviço de Ação Social para efeitos de análise.  ----------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para esclarecer que a taxa cobrada pela inspeção 

periódica de elevadores tem por base uma fundamentação económico-financeira, 

acrescentando que não se pode comparar o valor das taxas do Município de Condeixa com o 

valor praticado no Município de Coimbra, dado que se está perante duas realidades diferentes, 

quer em termos populacionais, quer ao nível do numero de inspeções realizadas.  -----------------  

 ------------Quanto à referência feita à operação urbanística na Rua Manuel Ramalho, mencionou 

que não há qualquer registo na Câmara Municipal sobre o assunto. ------------------------------------  

 ------------No que se refere ao valor contemplado nos Autos de Transferência de competências, 

celebrados com as Juntas de Freguesia esclareceu que os montantes são por ano e não para 

a totalidade do mandato.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu ainda que considera uma boa noticia a elegibilidade das Juntas de Freguesias 

para acesso a fundos comunitários no âmbito do Programa Portugal 2030, acrescentando que 

a Câmara Municipal disponibilizará todo o apoio técnico para o efeito.  ---------------------------------  

 ------------Quanto à referência feita ao suplemento especial “Especial Viver em Condeixa-a-

Nova”, informou que a Câmara Municipal nada teve a ver com a sua elaboração e que se trata 

de uma matéria também aplicada em outros concelhos, acrescentando que considera as suas 

declarações bastante equilibradas do ponto de vista do que é concretizável no presente 
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mandato. Ainda no mesmo contexto, esclareceu que os projetos ali referenciados constaram do 

programa eleitoral e das GOP’s, recordando que não existem atualmente fundos comunitários 

para a construção do pavilhão multiusos, conforme já referiu por diversas vezes em reuniões 

de Câmara, situação que impossibilita a sua concretização a curto prazo, dado o valor 

envolvido nesse investimento. Ainda assim, considera que é urgente dar resposta às 

necessidades verificadas nesta matéria, criando um espaço alternativo para a prática da 

atividade desportiva, pelo que já foram dadas instruções para que se proceda à preparação de 

um projeto para a construção de um pavilhão desportivo de dimensão inferior (sem bancadas), 

destinado exclusivamente a treinos, com as condições legalmente previstas, à semelhança do 

que é feito noutros locais, comportável financeiramente pela Câmara Municipal, e 

paralelamente procurar um terreno, propriedade do Município, adequado para o efeito. 

Acrescentou ainda, que mantém a intenção de construir o pavilhão multiusos, esperando que 

num futuro próximo exista uma fonte de financiamento num outro quadro comunitário destinada 

a este tipo de equipamentos. Mencionou também que a referência à intervenção nas escolas 

foi feita de forma realista, dado que a reabilitação da Escola Secundária Fernando Namora está 

acautelada pela solução sobre a qual já se pronunciou, estando também programada a 

realização de outras intervenções de menor montra em outros edifícios escolares.  Já no que 

diz respeito à Piscina da Ega, é necessário elaborar o projeto para que posteriormente se lance 

a empreitada. Por fim, referiu que o lançamento da empreitada para a ligação entre o Museu 

PO.RO.S e as Ruinas de Conimbriga poderá acontecer ainda este ano, entendendo que este 

será um dos projetos que permitirá melhorar as acessibilidades e a mobilidade. ---------------------  

 ------------Em relação à proposta de alargamento do serviço de transporte CondeixaUrb até à 

Zona Industrial, referiu que registou a mesma, mas ainda não foi avaliada essa possibilidade, 

pelo que poder-se-á olhar novamente para o processo e eventualmente reformular os 

percursos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Relativamente à questão colocada sobre o alargamento da Zona Industrial, referiu 

que se mantém o impasse com a exigência do estudo sobre o impacto ambiental, 

considerando, conforme já referiu, a decisão injusta do ponto de vista formal e de forma tardia, 

acrescentando que nada tem a apontar à Sra. Presidente da CCDRC, a qual tem sido bastante 

compreensiva e sensata em todo o processo. No entanto, existem questões técnicas colocadas 

que considera demasiado fundamentalistas. Ainda sobre o mesmo assunto, mencionou que 

poderá ser considerada a hipótese de deixar cair a presente candidatura relativa aos sete 

hectares e ponderar a hipótese de alargar a Zona Industrial para outro lado, submetendo neste 

caso a candidatura no âmbito do quadro comunitário Portugal 2030, realçando que é notória a 

crescente procura que se tem verificado por parte de investidores, que contribui para o 

desenvolvimento económico do concelho.  ---------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir, a propósito da procura por parte dos 

operadores económicos, que considera adequado, embora a Câmara Municipal não tenha no 

momento qualquer lote para venda, realizar de forma antecipada uma nova avaliação do preço 

por metro quadrado dos lotes da Zona Industrial, dado que o mesmo se tem mantido inalterável 

nos últimos anos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra, para referir que a questão colocada sobre a falta 

de iluminação na Avenida Universidade de Coimbra já foi reportada aos serviços para que os 

mesmos fizessem o devido encaminhamento, assim como a necessidade de limpeza da área 

paralela ao IC2, de acesso ao Cemitério Municipal, sendo que neste caso o processo seguirá 

os trâmites respeitantes a esta matéria, nomeadamente, a identificação e notificação do(s) 

proprietário(s).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que concerne à questão colocada sobre o processo de tratamento das 

contraordenações por estacionamento proibido, esclareceu que a tramitação de todo o 

processo corre na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, à exceção da decisão 

final que compete ao Presidente da Câmara Municipal, acrescentando que a receita obtida é 

distribuída, de acordo com as percentagens legalmente estabelecidas, entre a entidade 

autuante e a Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente ao processo da descentralização de competências na área da Saúde, 

mencionou que no acordo celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e 

o Governo existe a clarificação de um conjunto de questões que inicialmente foram colocadas 

sobre esta matéria, nomeadamente o rácio de viaturas, bem como um acréscimo de cerca de 

€40.000,00 em relação aos montantes apresentados em 2021, esperando-se agora uma nova 

proposta apresentada pela ARS por via deste acordo para que se analise e decida a sua 

aceitação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais interveio para referir que o acordo recentemente 

celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo contempla 

duas das reivindicações feitas sobre a matéria, nomeadamente no que se refere à idade das 

viaturas e ao pagamento das horas extraordinárias dos Assistentes Operacionais realizadas ao 

fim de semana, esperando-se a proposta por parte da ARS, a qual deverá ser analisada ponto 

por ponto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra, para referir que partilha das preocupações do Sr. 

Vereador Nuno Claro no que se refere à Equipa de Intervenção Permanente, acrescentando 
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que a última informação que obteve sobre o assunto foi de que o procedimento ainda não 

estava concluído e seria dado conhecimento à Câmara Municipal aquando da sua conclusão.  -  

 ------------Por fim, referiu que não dispõe no momento de informação suficiente que lhe permita 

esclarecer a questão colocada sobre a Unidade Local de Proteção Civil da União de 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, pelo que irá indagar sobre o assunto, 

sendo reportado posteriormente.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 

III. Informações 

 

 ------------O Sr. Presidente informou que amanhã, dia 21 de julho, pelas 19h30, decorrerá a 

abertura oficial das Festas de Santa Cristina, cujo programa já se encontra divulgado na página 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Informou ainda que no próximo dia 24 de julho decorrerá a cerimónia oficial, na qual 

será atribuída a medalha grau ouro aos trabalhadores que completaram 40 anos de serviço. ----  

 ------------Neste mesmo dia será inaugurado o Moinho da Serra de Janeanes, pelas 10h00.  ----  

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais informou que hoje à noite decorrerá a final do Torneio 

TIA 2022, no escalão de seniores, a qual será abrilhantada com demonstrações de ginástica 

artística e acrobática realizadas por atletas da Associação de Ginástica de Condeixa – AGCX. -  

 

Ordem do Dia  

 

A. Gabinete de Apoio à Presidência  

 

1. Proposta de Atribuição de Medalha Municipal de Bons Serviços a funcionários do 

Município - Grau Ouro.  

 

 ------------Foi presente a proposta mencionada em epigrafe, que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 1. -----------  

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

 ------------A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova preconiza e valoriza uma política de 

reconhecimento de bons serviços prestados; ------------------------------------------------------------------  

 ------------Distingue anualmente os seus mais antigos trabalhadores, pela dedicação, empenho 

e lealdade à causa pública demonstrados ao longo das suas carreiras, atribuindo a Medalha 

Municipal de Bons Serviços, Grau Ouro [funcionários com mais de 40 anos (inclusive) de 

serviço], Medalha Municipal de Bons Serviços, Grau Prata [de 30 a 39 anos de serviço] e 

Medalha Municipal de Bons Serviços, Grau Bronze [de 20 a 29 anos de serviço]. -------------------  
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 ------------Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição, nas 

cerimónias do Dia do Município, a 24 de julho de 2022, de Medalha Municipal de Bons 

Serviços, Grau Ouro a: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Maria Teresa Ferreira Loio Pires Nujo – Coordenadora Técnica - 40 anos de serviço; -  

 ------------Rosa Maria Lopes Moreira – Assistente Técnica - 40 anos de serviço; ---------------------  

 ------------Jose Torres Devesa – Coordenador Técnico - 40 anos de serviço; -------------------------  

 ------------Belmiro Cabo Lucas – Assistente Operacional - 40 anos de serviço; -----------------------  

 ------------Fernando Manuel dos Reis - Assistente Operacional - 40 anos de serviço; ---------------  

 ------------Ramiro Manuel Ferreira Branco - Assistente Operacional - 40 anos de serviço; ---------  

 ------------Agostinho Ângelo Lapa Ferreira - Assistente Operacional - 40 anos de serviço. ---------  

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

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

 

2.  Proposta de venda ao público do livro “Regadio Tradicional da Várzea de Atadoa – 

Alcabideque”. 

 

 ------------Foi presente a proposta mencionada em epigrafe, que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 2. -----------  

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

 ------------O livro “Regadio Tradicional da Várzea de Atadoa – Alcabideque”, Ação do 

Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da 

UNESCO, irá ser apresentado na sessão solene comemorativa do dia do Município de 

Condeixa-a-Nova, 24 de julho de 2022; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Se trata de uma obra que nos leva ao conhecimento ancestral de centenas de 

famílias de regantes de Atadoa que fizeram do aproveitamento da água de Alcabideque um 

exemplo de gestão participada e de boas práticas ambientais e que aborda aspetos de 

morfologia social na estrutura agrária da Atadoa – Alcabideque – Condeixa-a-Nova fixados em 

1996, tratando temas como "Recursos hídricos e sistemas de rega", "Aproveitamentos centrais 

e periféricos no sistema de rega", "O uso social da água no sistema de rega coletivo", "O direito 

de regar e a partilha da água"; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A importância agrícola das Várzeas de Alcabideque e Arrifana e Condeixa-a-Nova 

engrandeceu as condições de vida da cidade romana de Conímbriga e as suas potencialidades 

chegaram aos nossos dias, como prova o trabalho do Antropólogo Rogério de Carvalho, na sua 

tese de Mestrado defendida e aprovada com distinção pela Universidade do Porto, que agora 

se pretende publicar. Sendo que dos 300 exemplares adquiridos, 250 se destinam para venda 

ao público, torna-se necessário a fixação do respetivo preço pela Câmara Municipal, conforme 

determina a alínea e) do nº1 do artigo 3º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------  
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 ------------Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a venda ao 

público do referido livro, pelo preço de 18,00 euros, com IVA incluído. ---------------------------------   

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

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

 

3. Proposta de isenção de pagamento de acesso às Piscinas Municipais de todos os 

munícipes residentes no concelho de Condeixa-a-Nova, no período de 9 a 15 de julho de 

2022 – Ratificação de despacho. 

 

 ------------Foi presente para ratificação a proposta mencionada em epigrafe, que se junta por 

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

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Presidente da Câmara do dia 8 de julho de 2022, ao abrigo do número 3 do artigo 35.º, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que autorizou a isenção do pagamento 

de acesso às Piscinas Municipais Exteriores a todos os residentes no Concelho de Condeixa, 

no período de 9 a 15 de julho de 2022. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

4. Proposta para utilização gratuita do Parque de Estacionamento Municipal, no período 

de 20 a 26 de julho de 2022, no âmbito da realização das Festas de Santa Cristina – 

Ratificação de despacho. 

 

 ------------Foi presente para ratificação a proposta mencionada em epigrafe, 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 ratificar o despacho praticado pelo Sr. 

Presidente da Câmara do dia 12 de julho de 2022, ao abrigo do número 3 do artigo 35.º, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que autorizou a isenção do pagamento 

de acesso ao Parque de Estacionamento Subterrâneo durante as Festas de Santa Cristina, no 

período compreendido entre os dias 20 a 26 de julho do corrente ano. ---------------------------------  

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

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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5. Ficha do projeto “EXPOSICÓ 2022” - Centro de Custos para efeitos de apreciação e 

deliberação. 

 

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

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

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

 ------------Em face dos documentos de suporte inerentes ao projeto ““EXPOSICÓ 2022” e após 

apreciação dos mesmos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o encargo 

financeiro no valor de €6.208,55, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através 

do documento de cabimento nº 20306, patenteado no processo, a transferir para a Terras de 

Sicó – Associação de Desenvolvimento, no âmbito do apoio ao projeto supracitado.  --------------  

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

 ------------Proposta aprovada por unanimidade 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 19 de julho do ano de 

2022, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de € 1.031.441,83 e em 

operações não orçamentais no valor de € 433.135,42. ------------------------------------------------------   

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

 

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

de uma carrinha de nove lugares. 

 

 ------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epigrafe, 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 a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de 2.125,00 euros à Academia de Desportos de Condeixa, para aquisição 

de uma carrinha de nove lugares, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através 

do documento de cabimento nº 20343, patenteado no processo.  ----------------------------------------  
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 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

1.2.3. Modificação dos Documentos Previsionais - 3.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano 2022. 

 

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

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

o número 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Os documentos previsionais municipais estão, durante a sua execução anual, sujeitos 

a modificações que se consubstanciam em alterações e revisões;---------------------------------------  

 ------------A execução orçamental executada até à presente data torna ainda necessária efetuar 

alguns ajustamentos ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano; -----------------------------------  

 ------------As transferências inscritas na Lei n.º 12/2022, de 27 de junho (Lei de Orçamento do 

Estado para 2022) para o Município de Condeixa-a-Nova diferem das consideradas nas 

Demonstrações Previsionais do Município de Condeixa-a-Nova; -----------------------------------------  

 ------------A diferença das transferências observadas entre estes dois instrumentos previsionais 

se cifra em 117.420.00 euros, conforme demonstrado no Quadro 1; ------------------------------------  

 ------------Urge a necessidade de fazer refletir nas Demonstrações Previsionais do Município o 

novo montante das transferências proveniente do Orçamento do Estado, de forma a que o 

Orçamento do Município evidencie uma imagem verdadeira e apropriada dos fundos;   -----------  

 ------------As alíneas c), do número 1 do artigo 33.º e a) do número 1 do artigo 25.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinam que as revisões orçamentais devem ser 

aprovadas pelo órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo; -----------------------------------  

Quadro 1 – ORÇAMENTO ESTADO 2022 - Transferências para o Município de Condeixa-a-

Nova: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Componentes
Orçamento 

Município

Orçamento 

Estado 2022
Diferença Observações

A|FEF Corrente 3 903 823,00 3 955 047,00 51 224,00 Corrente

B|FEF Capital 433 758,00 439 450,00 5 692,00 Capital

C|TOTAL FEF (D)+(E) 4 337 581,00 4 394 497,00 56 916,00

D| Fundo Social Municipal 201 155,00 352 998,00 151 843,00 Corrente

E|Comparticipação IRS 837 821,00 897 890,00 60 069,00 Corrente

F|N.º 3, artigo 33.º RFALEI 177 911,00 54 549,00 -123 362,00 Capital

G|IVA 101 224,00 73 178,00 -28 046,00 Corrente

H|TOTAL (C)+(D)+(E)+(F)+(G) 5 655 692,00 5 773 112,00 117 420,00
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 ------------Propõe-se a presente modificação aos documentos previsionais – 3.ª Alteração 

Modificativa (revisão) que consubstancia, de forma sintetizada os seguintes ajustamentos: ------  

 ------------Aumento global do Orçamento no valor de 117.420,00 euros, resultante da 

incorporação das seguintes receitas: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Aumento da receita corrente no valor de 235.090,00 euros derivado dos seguintes 

ajustamentos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro – CORRENTE: incremento de 51.224,00 

euros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------06030102 - Fundo Social Municipal: incremento de 151.843,00 euros;---------------------  

 ------------06030103 - Participação Fixa IRS: incremento de 60.069,00 euros; ------------------------  

 ------------06030107 - Participação da receita IVA: diminuição de 28.046,00 euros. ------------------  

 ------------Diminuição da receita de capital no montante de 117.670,00 euros, resultante de: 

10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro – CAPITAL: aumento em 5.692,00 euros; -------------  

 ------------10030105 - Compensação n.º 3, artigo 33.º do RFALEI: diminuição de 88.961,00 

euros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------130199 - Outras receitas de capital: diminuição de 34.401,00 euros. -----------------------  

 ------------Aumento da despesa corrente, no valor de 235.090,00 euros, decorrente dos 

ajustamentos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reforço da GOP 03 004 2010/5025 – Recolha de Efluentes: 113.240,00 euros; --------  

 ------------Reforço da GOP 05 001 2010/5009 1 – Passes Escolares: 35.500,00 euros; ------------  

 ------------Reforço da GOP 05 001 2010/5009 2 – serviço de vigilância: 9.550,00 euros; -----------  

 ------------Reforço da GOP 05 001 2010/5010 1 – Fichas de trabalho: 18.000,00 euros; -----------  

 ------------Reforço da GOP 05 001 2010/5010 10 – Apoio às AAAF´s: 21.050,00 euros; ------------  

 ------------Reforço da GOP 05 001 2020/5010 15 – Transferência de Competências – 

Transportes especiais: 5.500,00 euros; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reforço da GOP 05 001 2021/5007 – Atividades de Enriquecimento Curricular: 

32.250,00 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Diminuição da despesa de capital, no valor de 117.670,00 euros, decorrente dos 

seguintes ajustamentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Diminuição da GOP 01 001 2014/5008 2/4 - Leasing para máquinas e viaturas: 

9.999,00 euros;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Diminuição da GOP 01 001 2022/19 1 - Construção estaleiro e parque de viaturas – 

Projeto: 13.980,00 euros; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Diminuição da GOP 03 001 2015/6 4 - Programa Estratégico de Reabilitação Urbana: 

6.365,00 euros;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Diminuição da GOP 03 002 2018/18 – Estrada Casmilo – Tapeus: 2.999,00 euros; ----  
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 ------------Diminuição da GOP 03 002 2021/6 – Beneficiação do Acesso à Quinta do Barroso: 

27.000,00 euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Diminuição da GOP 03 005 2021/9 1 – Aquisição de Equipamento no valor de 

57.327,00 euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Respeitando o determinado no número 5, do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, pela análise do Quadro 2 conclui-se que com a aprovação da 

presente revisão, o Orçamento para o ano de 2022 continua a cumprir o seu equilíbrio 

orçamental, uma vez que a diferença entre a receita corrente e o somatório da despesa 

corrente com o valor médio das amortizações dos empréstimos de médio e longo prazo, 

apresenta um saldo positivo de 18.490,00 euros. -------------------------------------------------------------  

 ------------Quadro 2 – Demonstração do equilíbrio orçamental ---------------------------------------------  

Componentes
Orçamento 

2022
3ª Revisão 2022

Orçamento 

Corrigido
Regra

A|Receita Total 21 289 161,00 117 420,00 21 406 581,00 -

B|Despesa Total 21 289 161,00 117 420,00 21 406 581,00 -

C|SALDO (A)-(B) 0,00 0,00 0,00 N.º 1, do Artigo 40.º RFALEI

D| Receitas Correntes 14 286 285,00 235 090,00 14 521 375,00 N.º 5, do Artigo 40.º RFALEI

D1| Saldo Gerência - Corrente 238 800,00 - - -

E| Despesas Correntes 14 242 916,00 235 090,00 14 478 006,00 -

F|SALDO CORRENTE (D)-(E) 43 369,00 0,00 43 369,00 Alinea c), Ponto 3.1.1 POCAL

G|Saldo Corrente - - 43 369,00 -

H|Amortizações média EMLP 2021 263 679,00 - 263 679,00 -

I|EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL - - 18 490,00 N.º 2, do Artigo 40.º RFALEI
 

 

 ------------Nos termos da legislação em vigor, a aprovação das Revisões ao Orçamento é da 

exclusiva competência do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, pelo que em 

função do agora exposto submete-se à consideração superior a apresentação da 3.ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano, para o ano de 2022, aos órgãos 

executivo e deliberativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que percebe a necessidade da 

elaboração da presente Alteração Modificativa ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

2022, sendo que a mesma já era esperada, no entanto, não pode concordar com as opções 

tomadas, mormente no que diz respeito à diminuição da despesa de capital nas seguintes 

rubricas: construção do estaleiro municipal e parque de viaturas (sendo esta também uma 

proposta do programa eleitoral do PSD) e beneficiação do acesso à Quinta do Barroso, 
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solicitando esclarecimento sobre o corte efetuado nesta última. Neste sentido, não acompanha 

a presente alteração modificativa, pelo que irá votar contra a proposta apresentada.  --------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente referiu que a diminuição feita na despesa de capital na 

rubrica relativa à construção do estaleiro municipal e parque de viaturas se prende com o facto 

de se ter optado por realizar uma reabilitação no estaleiro municipal já existente, cuja rubrica já 

existe e será naturalmente reforçada por força dessa opção.  ---------------------------------------------  

 ------------Já no que diz respeito à rubrica relativa à beneficiação do acesso à Quinta do Barroso 

referiu que a respetiva empreitada será lançada ainda este ano, mediante concurso público, 

prevendo-se a efetivação financeira da mesma apenas em 2023. Ainda no mesmo contexto, 

solicitou à Diretora do Departamento de Urbanismo, Ambiente e Desenvolvimento que se 

pronunciasse sobre o ponto de situação atual do projeto da Rua da Canastrinha, tendo a 

mesma informado que foi apresentada, no passado dia 1 de julho, uma proposta de traçado 

para a ciclovia, tendo sido solicitados elementos para melhor análise tendo em conta a 

necessidade de estabilização do talude. ------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que assim que o projeto esteja 

concluído se avançará com a respetiva empreitada.  --------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão interveio para referir que, a compensação financeira 

associada ao Fundo de Coesão Municipal prevista no número 3 do art.º 33º da Lei nº 73/2013, 

de 3 de setembro, é diferente consoante o Município esteja acima ou abaixo de 1,25 vezes a 

capitação média nacional (CMN) da soma das coletas de IMI e da parte variável de 5% do IRS 

dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Município. Mais afirmou que a correção em sede 

de Orçamento de Estado no caso de Condeixa parece dever-se, por um lado, a uma revisão 

em alta da coleta de IRS cobrado aos munícipes que se cifrou em mais € 60.069 face ao 

previsto e, por outro lado, pelo facto de a capitação média do Município de Condeixa estar a 

subir face à média nacional. Verifica-se que há uma diminuição da compensação de € 123.363 

presumindo que por força da subida de IRS e do IMI, perguntando a este propósito se estas 

circunstâncias de acréscimo desta compensação financeira configuram um cenário em que nos 

próximos anos o Município de Condeixa vai deixar de receber compensação, podendo mesmo 

receber uma compensação negativa caso ultrapasse 1,25 vezes a capitação média nacional. --  

 

 ------------Face à observação, o Sr. Presidente solicitou ao Diretor do Departamento 

Administrativo, Financeiro e de Educação que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o 

mesmo esclarecido que esta diminuição face ao valor inscrito em 2021 deve-se essencialmente 
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ao reforço do Fundo Social Municipal, dado que o aumento, quer da rubrica do FEF quer do 

Fundo Social implica a oscilação da respetiva compensação financeira.  ------------------------------  

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

 ------------Proposta aprovada por maioria e em minuta para produção de efeitos imediatos, com 

os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD, tendo o Sr. Presidente usado a prerrogativa do 

voto de qualidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

B.1.3. Contratação Pública 

 

1.3.1. Requalificação do Castellum de Alcabideque e Logradouro – Prorrogação de prazo 

para apresentação de propostas – Ratificação de despacho. 

 

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

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

o número 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------O anúncio do procedimento relativo ao assunto em epígrafe foi publicado no Diário da 

República em 30 de junho do corrente ano com o nº 8198/2022, fixando o prazo para 

apresentação de propostas até às 18:00h do 30º dia a contar da data do envio do anúncio; -----  

 ------------De acordo com a contagem do prazo referido anteriormente, o último dia para 

apresentação das propostas ocorreria a 30 de julho do corrente ano (sábado); ----------------------  

 ------------A plataforma em uso nesta câmara Municipal – https://community.vortal.biz não 

permite colocar prazos cujo último dia coincida com feriados, sábados ou domingos; --------------  

 ------------Nesses termos, o último dia para apresentação das propostas na plataforma passou a 

ser o dia 1 de agosto, verificando-se, dessa forma, uma divergência na indicação do último dia 

para apresentação das propostas entre o anúncio publicado em DRE e o anúncio publicado na 

referida plataforma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Essa divergência pode ocasionar interpretações diversas pelos interessados/ 

concorrentes, com implicações na admissão/exclusão das propostas, as quais não interessam 

nem à Câmara Municipal nem aos eventuais concorrentes do procedimento; ------------------------  

 ------------Para além do relatado anteriormente, verifica-se que na data prevista para a abertura 

das propostas 3/5 dos elementos efetivos e suplentes que constituem o Júri se encontram em 

gozo de férias, havendo dificuldade na sua reconstituição por falta de recursos humanos 

disponíveis nesta época de férias; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tendo em vista ultrapassar estas duas questões, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a prorrogação do prazo por mais 18 dias (seguidos) a contar do dia 31 de 

https://community.vortal.biz/
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julho (inclusive), considerando que o prazo inicial contado de acordo com o que consta no 

anúncio publicado no Diário da República terminaria a 30 de julho, colocando assim o último 

dia para apresentar as propostas o dia 17 de agosto e respetiva abertura a 18 do mesmo mês, 

bem como ratificar o despacho do Sr. Presidente datado do dia 15 de julho de 2022, ao abrigo 

do número 3 do artigo 35º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que autorizou a referida 

prorrogação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que se porventura esta publicação no 

Diário da República não tivesse já existido aprovaria sem qualquer hesitação o presente ponto, 

embora se levante a questão de saber qual é a fundamentação jurídica que sustenta a razão 

de prorrogar o prazo para a apresentação de propostas, sendo o processo completamente 

omisso nessa matéria. Contudo, da publicação em Diário da República feita no dia 18/07/2022 

(dando mais 18 dias) resulta um efeito/impacto diferente do proposto pelo subscritor da 

Informação de 12 de julho que instrui o processo de decisão. Acrescentou ainda que se está a 

referir às datas da prorrogação do prazo, que é a principal motivação da deliberação e que, 

assim, tal como publicado em Diário da República, ficam prejudicadas. Ora, atendendo a que 

se trata de uma proposta de ratificação de um despacho do Sr. Presidente que, na prática, é já 

contrariado pelos termos da publicação em Diário da República, com referência a 18 de julho e 

18 dias de prorrogação, entende que esta inevitavelmente prejudica a eficácia do despacho. 

Nestes termos, não acompanha a proposta de ratificação de despacho apresentada, pelo que 

se irá abster na votação do ponto em apreço. -----------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente afirmou que, assim sendo, dever-se-á corrigir essa situação, 

devendo os serviços competentes providenciar pela retificação da mencionada publicação no 

Diário da República, de modo a que ambas as datas coincidam e o anúncio se encontre em 

conformidade com o seu despacho. ------------------------------------------------------------------------------ . 

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

 ------------Proposta aprovada por maioria e em minuta para produção de efeitos imediatos, com 

as abstenções dos Srs. Vereadores do PSD -------------------------------------------------------------------  

 

1.3.2. Concurso público urgente para realização da empreitada de: “Turismo caminho do 

futuro – Promoção Turística – Património Natural – Passadiços – Construção de 

Passadiços – Adjudicação e aprovação da minuta do contrato. 

 

 ------------Foi presente a proposta de decisão elaborada pelos serviços, nos termos do número 

2 do artigo 156º, do Código dos Contratos Públicos, na qual é proposto a adjudicação do 
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respetivo procedimento à proposta apresentada pelo concorrente posicionado em 1º lugar na 

lista de ordenamento definitivo das respetivas propostas, “JRC – Construção e Obras Públicas, 

SA”, cujo valor é de € 246.384,34, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, que se junta por 

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

número 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se assim adjudicar a empreitada supracitada ao concorrente “JRC – 

Construção e Obras Públicas, SA”, pelo preço de € 246.384,34 acrescido do IVA à taxa legal 

em vigor, de acordo com a proposta apresentada. -----------------------------------------------------------  

 ------------Mais se propõe, ao abrigo do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, a 

aprovação da respetiva minuta do contrato que acompanha a presente proposta.-------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar qual a razão pela qual o recurso 

à arbitragem foi novamente introduzido nos contratos públicos depois de ter sido proposto 

retirar esta faculdade em tempos pelos serviços.  ------------------------------------------------------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente referiu que não houve uma instrução direta sobre essa 

matéria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

B.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

 

2.1. Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1ºgrau 

do Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação – Designação de Júri. 

 

------------Foi presente a documentação relativa 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Considerando que se encontra vago o cargo de direção intermédia de 1º grau do 

Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação, o qual está a ser exercido em regime 

de substituição;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Considerando que o júri para recrutamento de cargos dirigentes é designado, nos 

termos do nº1 do artigo 13º, da Lei nº49/2012, na sua atual redação, por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal; ------------------------------------------------  

 ------------Considerando que o júri é composto por um presidente e dois vogais, em que o 

presidente é designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 
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credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados, também, de entre 

personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal cuja 

atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área de recursos humanos ou da 

administração local autárquica, conforme dispõe o nº2 e nº3 do citado artigo 13, do diploma 

acima indicado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que, para o procedimento concursal supra identificado, seja designado o 

seguinte júri: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Presidente: Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta, Diretor do 

Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Coimbra; ----------------------------------------------  

 ------------1º Vogal Efetivo: Andreia Sofia Marques Lopes dos Santos, Diretora do Departamento 

de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho; -------------------  

 ------------2º Vogal Efetivo: Manuel Gilberto Mendes Lopes, Diretor do Departamento de 

Administração Geral da Câmara Municipal de Coimbra; ----------------------------------------------------  

 ------------Vogais Suplentes: Pedro Miguel Dinis Fernandes Gomes Carrana, Diretor do 

Departamento de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Coimbra e Ana Sofia 

Semedo Correia, Diretora do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, 

em regime de substituição, da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. --------------------------------  

 ------------Mais se propõe que o executivo aprove a presente proposta e delibere no sentido de 

a remeter à próxima sessão da Assembleia Municipal para autorização da designação do júri 

supramencionado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão interveio para referir que são públicas e manifestas as 

ligações ao partido socialista de alguns membros do Júri proposto, acrescentando que embora 

este requisito não seja impeditivo parece-lhe ser um requisito nesta Câmara Municipal para 

essa integração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente referiu que a observação feita pelo Sr. Vereador Silvino 

Capitão lhe parece desfasada, sendo as suas ilações inapropriadas, acrescentando que foi nos 

presentes procedimentos feita uma solicitação à Câmara Municipal de Coimbra e à Câmara 

Municipal de Montemor-o-Velho no sentido de estas colaborarem nesta matéria, à semelhança 

do que é feito nos restantes procedimentos em que o Júri é composto por alguns elementos 

externos a esta Câmara Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que nos dois procedimentos hoje 

presentes em reunião de Câmara para aprovação da designação do Júri verifica-se que os 

Diretores de Departamento (Diretor do Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 
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e Diretor do Departamento do Urbanismo, Ambiente e Desenvolvimento) a exercerem, 

atualmente, as suas funções em regime de substituição, integram o Júri dos procedimentos em 

apreço, na qualidade de suplentes, pelo que não poderá acompanhar ambas as propostas, 

dado que ainda não lhe chegou o esclarecimento solicitado ao Tribunal de Contas sobre a 

conformidade legal das nomeações em causa. ----------------------------------------------------------------  

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

 ------------Propostas aprovadas por maioria e em minuta para produção de efeitos imediatos, 

com as abstenções dos Srs. Vereadores do PSD. ------------------------------------------------------------  

 

2.2. Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1ºgrau 

do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento - Designação de Júri. 

 

------------Foi presente a documentação relativa 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Considerando que se encontra vago o cargo de direção intermédia de 1º grau do 

Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, o qual está a ser exercido em 

regime de substituição; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Considerando que o júri para recrutamento de cargos dirigentes é designado, nos 

termos do nº1 do artigo 13º, da Lei nº49/2012, na sua atual redação, por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal; ------------------------------------------------  

 ------------Considerando que o júri é composto por um presidente e dois vogais, em que o 

presidente é designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados, também, de entre 

personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal cuja 

atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área de recursos humanos ou da 

administração local autárquica, conforme dispõe o nº2 e nº3 do citado artigo 13, do diploma 

acima indicado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que, para o procedimento concursal supra identificado seja designado o 

seguinte júri: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: Luís Miguel Santos Costa, Diretor do Departamento de Espaço Público, 

Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal de Coimbra; ---------------------------------------------------  

 ------------1º Vogal Efetivo: Isabel de Jesus Maurício Quinteiro, Diretora do Departamento de 

Obras Municipais e Urbanismo da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho; -------------------------  

 ------------2º Vogal Efetivo: Pedro Miguel Dinis Fernandes Gomes Carrana, Diretor do 

Departamento de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Coimbra; ------------------------  
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 ------------Vogais Suplentes: Joaquim Manuel Rodrigues Costa, Diretor do Departamento de 

Águas e Saneamento da Câmara Municipal de Pombal e Sérgio Emanuel Mamede Fernandes, 

Diretor do Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação, em regime de substituição, 

da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova.  -------------------------------------------------------------------  

 ------------Mais se propõe, que o executivo aprove a presente proposta e delibere no sentido de 

a remeter à próxima sessão da Assembleia Municipal para autorização da designação do júri 

supramencionado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

razão evocada no ponto anterior.  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Propostas aprovadas por maioria e em minuta para produção de efeitos imediatos, 

com as abstenções dos Srs. Vereadores do PSD. ------------------------------------------------------------  

 

B.3.Divisão de Educação  

 

3.1. Proposta de mensalidade nas Atividades de Animação e Apoio à Família - vertente 

de Prolongamento de Horário – ano letivo 2022/2023.  

 

------------Foi presente a documentação relativa 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: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------As Atividades de Animação e Apoio à Família (almoço e prolongamento de horário) 

se destinam a todas as crianças que frequentam os jardins de Infância da rede pública do 

concelho de Condeixa-a-Nova, com o objetivo de assegurar o seu acompanhamento antes 

e/ou depois da componente letiva e em períodos de interrupções letivas; -----------------------------  

 ------------O Prolongamento de Horário é uma componente não pedagógica comparticipada pelo 

Ministério da Educação, o Instituto do trabalho e Segurança Social e pelas famílias, de acordo 

com as respetivas condições socioeconómicas do agregado familiar;-----------------------------------  

 ------------Foi aprovada a alteração ao Regulamento Municipal das Atividades de Animação e 

Apoio à Família pela Câmara Municipal, a 22 de abril de 2020 e em Assembleia Municipal, a 4 

de maio de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Essa alteração determina que os valores dos diferentes escalões, indexados ao 

posicionamento no escalão para atribuição de abono de família, sejam revistos e aprovados em 

reunião de Câmara Municipal a cada ano letivo. --------------------------------------------------------------  
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 ------------ Neste contexto e considerando a necessidade de definir os valores a suportar pelas 

famílias dos alunos do pré-escolar na oferta de Atividades de Animação e Apoio à Família, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar os valores constantes do quadro a seguir 

indicado, a vigorar no ano letivo 2022/2023. -------------------------------------------------------------------  

 

Escalões Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4 Escalão 5 

Escalão do abono de 

família para crianças e 

jovens 

7€ 14€ 21€ 28€ 35€ 

            Quadro I –  Proposta de Comparticipações Familiares do Prolongamento de Horário 22/23 

 

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

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

 

3.2. Proposta de áreas de influência a adotar nos circuitos de transportes escolares 

camarários no ano letivo 2022/2023 e de circuito da rede pública a ser utilizado por 

alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, com comparticipação do passe escolar a 100%.  

 

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

efeitos de conhecimento do órgão executivo.  -----------------------------------------------------------------  

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

 

3.3. Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e o 

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.  

 

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

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

o número 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nos termos do artigo 23º, do número 2 da alínea d) e f) da Lei número 75/2013, de 12 

de Setembro, constituem atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, designadamente, nos domínios da Educação e Tempos 

Livres; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória aponta para uma educação 

escolar em que os alunos constroem e sedimentam uma cultura científica de base humanista, 

mobilizando a compreensão de processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de 

decisão e a participação ativa enquanto cidadãos; -----------------------------------------------------------  
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 ------------Os Clubes Ciência Viva na Escola são espaços de conhecimento, abertos e dirigidos 

a toda a comunidade educativa, incluindo famílias e restante comunidade local, para promover 

o acesso a práticas científicas inovadoras; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Os Clubes Ciência Viva na Escola fomentam a abertura da Escola à comunidade 

local, através do incentivo ao estabelecimento de parcerias com Instituições Científicas e de 

Ensino Superior, Autarquias Locais, centros Ciência Viva, empresas com I&D, Museus e outras 

instituições culturais; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A aplicação dos Programas de Inovação Curricular e Autonomia das Escolas 

encontra nos Centros Ciência Viva parceiros estratégicos da maior importância para os Clubes 

Ciência Viva na Escola; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e o Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-

Nova, nos termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 

3.4. Aprovação do Plano Anual de Transportes Escolares – ano letivo 2022/2023. 

 

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

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

o número 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------A organização e gestão, dos transportes escolares constituem competência dos 

Municípios desde 1984, obedecendo a um conjunto de princípios legais inerentes à 

organização, financiamento e controlo de funcionamento do transporte escolar;  --------------------  

 ------------A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação refere que os Municípios 

dispõem de competências no âmbito da educação (artigo 23.º n.º 2 do Anexo I da Lei 75/2013), 

estipulando no seu artigo 33.º n.º 1, alínea gg) do Anexo I ao referido diploma ser competência 

da Câmara Municipal assegurar, organizar e gerir os transportes escolares. Esta competência 

foi reforçada no âmbito do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que regulamenta a 

transferência de competências para os municípios em matéria de educação e que, através dos 

seus artigos 17º a 22º consubstancia uma secção exclusiva dedicada à elaboração do Plano de 

Transportes Escolares, bem como explicita no seu artigo 36º os contornos inerentes à 

organização e ao controlo do funcionamento dos transportes escolares por parte das 

autarquias locais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



                                   (Reunião ordinária de 20-07-2022)               Página 35 de 41 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

 ------------Tendo a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova aceite a transferência de 

competências para as autarquias locais no domínio da educação, com produção de efeitos no 

ano letivo de 2021/2022, o presente Plano de Transportes Escolares é elaborado conforme o 

definido no artigo 20º do Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro, na sua atual redação;  --------  

 ------------A este respeito destaca-se, porém, os efeitos do artigo 422º da Lei nº 2/2020 de 31 de 

março, que aprova o Orçamento de Estado para 2020 que reitera a alteração do artigo 67º do 

Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro, passando a prever no seu número 4 que, até à 

entrada em vigor da portaria referida no nº1 do artigo 68º, o previsto na alínea a) do nº1 do 

artigo 20º é circunscrito ao ensino básico, mantendo-se a aplicação do previsto no Decreto-Lei 

nº 299/84 de 5 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O presente Plano de Transportes, então elaborado de acordo com a legislação 

específica em vigor, foi produzido em estreita articulação com os Agrupamentos de Escolas.  --  

 ------------Foram considerados os dados referentes ao número estimado de alunos e aos 

horários previstos para os estabelecimentos de ensino, por analogia com o ano transato.  -------  

 ------------Por fim, salvaguarda-se que o presente Plano de Transportes Escolares poderá sofrer 

adaptações fruto das alterações conjunturais, legais e regulamentares que, na sua entrada em 

vigor ou durante o ano letivo de 2022-2023 se verifiquem. Desde logo, as possíveis alterações 

ao calendário escolar do próximo ano letivo, bem como das datas dos exames nacionais, fruto 

da eventual necessidade de ajustamento e adaptação do sistema educativo a 

constrangimentos resultantes de eventos como aqueles que se verificam recentemente no 

âmbito da situação pandémica provocada pela COVID-19. ------------------------------------------------  

 ------------Deste modo propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Plano Anual de 

Transportes Escolares para o ano letivo 2022/2023. ---------------------------------------------------------  

 ------------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 01/2021/60 em nome de Jasmim Protagonista, Lda. para obras de 

construção de estabelecimento comercial e muros, com obras de urbanização, sito em 

Faia, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova - 

Retificação de deliberação tomada em reunião de Câmara de 11 de abril de 2022. 
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 ------------Foi presente a documentação relativa ao processo mencionado em epígrafe, que se 

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

o número 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Após análise jurídica do processo, concluiu-se que o negócio jurídico possível e 

adequado à integração da área de 175,74 m2 – atualmente propriedade do Município de 

Condeixa-a-Nova e que foi objeto de desafetação de domínio público para privado – para a 

área do lote da requerente, a constituir, é uma compra e venda, pelo que se propõe que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a retificação da deliberação tomada pelo executivo 

municipal na reunião realizada no dia 11 de abril de 2022, no âmbito do processo supracitado. -  

 ------------Nestes termos, onde se lê “que será para permutar com área de cedência do domínio 

privado para o domínio público [novo alinhamento da Rua da Oliva],”, deve-se ler “que será 

para vender, para efeitos do novo alinhamento da Rua da Oliva”. ----------------------------------------  

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

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

 

1.2. Processo nº 01/2021/26 em nome de Flávio Joel Rodrigues Lopes e Carla Margarida 

de Oliveira Ribeiro, para obras de construção de um edifício destinado a habitação, de 

um anexo e de muros, com obras de urbanização, sito em Arrocha, União das Freguesias 

de Sebal e Belide – Aditamento à deliberação tomada em reunião de Câmara de 6 de 

janeiro de 2022. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, sobre o projeto de arquitetura para obras de construção de um edifício destinado a 

habitação, de um anexo e de muros, com obras de urbanização, sito em Arrocha, União das 

Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação [RJUE], para aditamento à deliberação de 06/01/2022, em 

virtude do parecer emitido pela Divisão de Obras em 13/05/2022 sobre o projeto de obras de 

urbanização [no seguimento do registo entrada nº 3177] de estimativa orçamental para as 

obras de urbanização, sendo o valor da caução a prestar nos termos do artigo 25º do diploma 

legal já referido, correspondente a 6.874,08 euros.-----------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica de 06/06/2022 e o parecer emitido pela 

Divisão de Obras de 13/05/2022 [“aprova-se a solução proposta de perfil e pavimentos”], 

confirmada pela Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, em 

regime de substituição no dia 14/07/2022, os quais se juntam por fotocópia à presente ata para 

dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 16. ---------------------------------  
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 ------------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, para 

aditamento à deliberação de 06/01/2022, em virtude do parecer emitido pela Divisão de Obras 

em 13/05/2022 sobre o projeto de obras de urbanização [no seguimento do registo entrada nº 

3177] de  estimativa orçamental para as obras de urbanização, sendo o valor da caução a 

prestar nos termos do artigo 25º, do diploma legal já referido, correspondente a 6.874,08 euros, 

devendo os requerentes cumprir com os seguintes condicionalismos: ----------------------------------  

 ------------A emissão do alvará de licença administrativa fica condicionada à efetivação prévia 

do registo da área de cedência a esta Câmara Municipal, devendo apresentar registo predial 

devidamente atualizado quanto á área cedida [149.45m2]. ------------------------------------------------  

 ------------Para cumprimento do disposto nos números 3 a 5 do artigo 25.º do Decreto-Lei 

número 555/99, de 16/12, na atual redação, a emissão do alvará de licença fica condicionada à 

celebração prévia de contrato escrito relativo ao cumprimento da execução de beneficiação do 

arruamento, bem como à obrigatoriedade da sua manutenção por um período mínimo de 10 

(dez) anos e à prestação de caução pelo valor estipulado por esta Câmara Municipal - valor de 

caução de 6.874,08€, conforme estimativa orçamental apresentada. -----------------------------------  

 ------------Propõe-se ainda que a Câmara Municipal delibere manter em vigor os restantes 

condicionalismos impostos em reunião de Câmara Municipal realizada em 06 de janeiro de 

2022.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo dos 

requerentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

------------Propostas aprovadas, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos 

imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.3. Processo nº 01/2021/30 em nome de Daniel Garrido Grilo, referente a obras de 

ampliação e alteração de edifício destinado a comércio e a obras de construção de 

muros, sito em Casével, Freguesia de Ega. Requerimento para pagamento da licença de 

obras em 8 prestações. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, relativamente ao pedido de pagamento em oito prestações referente às taxas 

devidas pela emissão da licença de obras para obras de ampliação e alteração de edifício 

destinado a comércio e a obras de construção de muros, conforme requerimento apresentado 

em 07/07/2022, entrada nº 8839, sito em Casével, Freguesia de Ega, nos termos do artigo 11º 

do Regulamento Municipal de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas. ----------------------  
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 ------------Foi presente também a informação administrativa datada de 14/07/2022, confirmada 

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

substituição no dia 14/07/2022, que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte 

integrante, como documento anexo sob o número 17. -------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal, face aos fundamentos expostos na informação 

administrativa acima referida, delibere deferir o pedido e autorizar o pagamento das referidas 

taxas em oito prestações mensais, cujo valor total é de € 1.979,35, conforme previsto na alínea 

b) do nº 2 do artigo 11º do Regulamento de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas. ----  

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

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

 

1.4. Processo nº 01/2021/63 em nome de António Manuel Duarte Torrão, Armando José 

Duarte Torrão e Elsa da Piedade Duarte Vendeiro para legalização de obras de ampliação 

e alteração de um edifício destinado a ser utilizado como habitação, para legalização de 

obras de construção de anexo, com obras ainda por executar, sito em Fornos de Castel, 

Freguesia de Ega.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº 01/2021/63 em nome de António Manuel Duarte Torrão, 

Armando José Duarte Torrão e Elsa da Piedade Duarte Vendeiro, para legalização de obras de 

ampliação e alteração de um edifício destinado a ser utilizado como habitação, para 

legalização de obras de construção de anexo, com obras ainda por executar, sito em Fornos de 

Castel, Freguesia de Ega, nos termos do artigo 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 04/07/2022, confirmada pela 

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

Substituição, no dia 14/07/2022, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer 

parte integrante, como documento anexo sob o número 18. -----------------------------------------------  

 ------------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 os requerentes cumprir com os seguintes condicionalismos: ----------------------------------  

 ------------Não obstante tratar-se de uma legalização, considerando que existem obras ainda 

por executar, devem apresentar, juntamente com os projetos das especialidades, 

calendarização e estimativa orçamental relativas aos trabalhos a executar. ---------------------------  

 ------------Devem entregar os projetos das seguintes especialidades ou respetivas isenções 

apresentadas sob a forma de termo de responsabilidade emitido por técnico legalmente 
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habilitado e fundamentadas com base na legislação especifica em vigor: 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. -----------------------------------------------------------------  

 ------------Devem cumprir com os condicionalismos contantes do parecer emitido pelas 

Infraestruturas de Portugal, o qual deverá ser remetido aos requerentes por fotocópia. ------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo dos 

requerentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

1.5. Processo nº 10/2022/177 em nome de Priscilla Mello - Atribuição de topónimo “Rua 

de Santa Maria”, no lugar de Chanca, Freguesia de Zambujal. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão sobre a proposta de atribuição de topónimo para o lugar de Chanca, Freguesia de 

Zambujal, nos termos da alínea ss) do ponto 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação Técnica datada de 14/07/2022, subscrita pela 

Engenheira Marta Manaia, confirmada pela Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente 

e de Desenvolvimento, em regime de substituição, no dia 14/07/2022. ---------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre o conteúdo da referida informação 

técnica, nos termos do disposto na alínea ss) do ponto 1 do artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, atribuindo o topónimo de “Rua de Santa Maria” ao arruamento identificado na planta 

de localização, a qual se junta por fotocópia à presente minuta para dela fazer parte integrante, 

como documento anexo sob o número 19. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se ainda que a Câmara Municipal delibere dar conhecimento da presente 

deliberação aos serviços dos Correios locais, à Conservatória do Registo Predial de Condeixa-

a-Nova, aos Serviços de Finanças de Condeixa-a-Nova e à Junta de Freguesia de Zambujal. --  

 ------------Deverá ainda informar-se a Junta de Freguesia de Zambujal que compete à Junta de 

Freguesia respetiva colocar e manter as placas toponímicas, conforme determina a alínea dd), 

do artigo 16º da Lei nº75/2013, 12 de setembro. --------------------------------------------------------------  
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 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------Propostas aprovadas, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos 

imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

D. Património e Controlo 

 

1. Proposta de venda de uma parcela de terreno com a área de 175,74m/2, sito em Faia, à 

Jasmim Protagonista, Lda. – 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 20.  

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

 ------------Na sequência do interesse demonstrado pela Jasmim Protagonista, Lda. (NIF 516 

321 919) em adquirir uma parcela de terreno com a área de 175,74 m2, sito em Faia, inscrito 

na matriz predial sob o Artigo Provisório N.º P 3641, da União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova e registado na Conservatória do Registo Predial de Condeixa-a-Nova 

sob o número 1697/20220708, pelo valor de 12.301,80 euros; --------------------------------------------  

 ------------A valorização do terreno teve por base a mencionada no processo de licenciamento 

das obras de construção N.º 01/2021/60, ou seja, 70,00 euros/m2; --------------------------------------  

 ------------Apesar da autorização para alienar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG 

ser uma competência do Órgão Executivo, nos termos da Alínea g), do número 1 do artigo 33.º 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro, atendendo à urgência demonstrada pela empresa em 

efetivar o negócio para que o espaço comercial possa abrir ao público o quanto antes, foi 

autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 14 de julho de 

2022 o negócio jurídico, nos termos do número 3, do artigo 35.º da referida legislação, uma vez 

que não é possível reunir extraordinariamente a câmara municipal. -------------------------------------  

 ------------Usando esta prorrogativa, a autorização dada ficou sujeita à sua ratificação na 

primeira reunião do órgão executivo. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Presidente, datado de 14 de julho de 2022, que autorizou a venda da parcela de terreno acima 

identificada à Jasmim Protagonista, Lda. (NIF 516 321 919), ao abrigo do número 3, do artigo 

35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------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 vinte 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 


