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ORDEM DO DIA 
 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 
 

17 de agosto 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 9 horas e 30 minutos no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município. 

 

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 3-08-2022. 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Gabinete de Apoio à Presidência 

 

1. Proposta de Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e 

a EmeQuatro – Educação e Serviços Lda. [Status – Escola Profissional da Lousã] – 

Centro Tecnológico Especializado – Área de Especialização e Tecnologia Digital. 

 

B. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

B.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

B.1.2. Contabilidade e Orçamento 

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2.2. Apoio financeiro à Associação de Jovens da Freguesia do Zambujal, no âmbito do 

evento “Cinema ao Luar”. 

 

1.2.3. Aprovação da atualização do valor da quota mensal da Associação de Municípios 

do Portugal Romano. 
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1.2.4. Apoio Financeiro aos Ugas – Associação Desportiva e Cultural de Ega, no âmbito 

da participação no Campeonato da Europa de Veteranos em Ténis de Mesa, realizado 

em Itália. 

 

1.2.5. Apoio Financeiro à Associação Volunteers CDX, no âmbito das atividades “Férias 

Municipais de Verão 2022”. 

 

B.1.3. Contratação Pública 

 

1.3.1. Concurso Público com publicação no JOUE para aquisição de serviços de limpeza 

das instalações de 8 Edifício da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, autorizar a 

realização da despesa, escolha do tipo de procedimento, aprovação do Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos, designação do Júri, designação do Gestor do 

Contrato e a dispensa de adjudicação por lotes. 

 

1.4. Património e Controlo 

 

1.4.1. Aprovação da Hasta Pública para alienação de três parcelas de terreno, sitas na 

Zona Industrial Ligeira de Condeixa-a-Nova.  

 

B.1.5. Divisão de Educação 

 

1.5.1. Autorização para doação de fichas de trabalho aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, para o ano letivo 2022/2023. 

 

1.5.2. Autorização da despesa relativa à comparticipação dos passes escolares – ano 

letivo 2022/2023. 

 

1.5.3. Comparticipação a 100% dos passes escolares aos alunos do Concelho que 

frequentam o ensino secundário – ano letivo 2022/2023. 

 

1.5.4. Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a 

Associação Tempos Brilhantes, relativo às Atividades de Enriquecimento Curricular – 

ano letivo 2022/2023. 
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C. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1.1. Processo nº01/2017/2 em nome de Benjamim dos Santos Roque, para aprovação 

do aditamento ao projeto de arquitetura para obras de ampliação e alteração de 

habitação unifamiliar e anexo, sito em Condeixa-a-Velha, União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

1.2. Processo nº01/2022/25 em nome de Jasmim Protagonista Ld.ª para aprovação do 

projeto de arquitetura para legalização de obras de ampliação e alteração de um edifício 

destinado a comércio e serviços e muros de vedação e para a edificação de 

sombreadores de estacionamento, ao projeto inicialmente aprovado relativo à obra com 

o alvará nº 15/2022, sito em Faia, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova. 

 

1.3. Processo nº 11/2022/4 - Atribuição de topónimo – “Estrada Principal “ no lugar de 

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

 

 

C.1.2. Unidade de Apoio ao Investidor 

 

1.2.1. Pedido de arrendamento da loja L22, sita no Mercado Municipal. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 12 de agosto de 2022 

 

O Vice-Presidente em Substituição  

do Presidente da Câmara 

 

 

António Ferreira Lázaro 

 

 
 ------------Aos dezassete dias do mês de agosto 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 
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Municipal, estando presentes o Sr. Presidente, Nuno Miguel Martins Rondão Moita da Costa, o 

Sr. Vice-Presidente, António Lázaro Ferreira e os Srs. Vereadores Ana Teresa Gomes de 

Oliveira Manaia, Carlos Manuel de Oliveira Canais, Nuno Manuel Mendes Claro, Silvino Dias 

Capitão e Luís Miguel Simões da Silva. -------------------------------------------------------------------------  

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

 

I. Discussão e votação de ata da reunião ordinária do dia 03-08-2022. 

 

 ------------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. Presidente e o Sr. Vereador Carlos Manuel de Oliveira Canais não participaram 

na votação da ata por não terem estado presentes na respetiva reunião.  -----------------------------  

 

II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

 ------------O Sr. Presidente deu a palavra aos restantes membros do órgão executivo para que 

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

 

 ------------O Sr. Vereador Luis Silva tomou a palavra, começando por reiterar o pedido de 

informação solicitada em reunião de Câmara anterior, relativa aos contributos apresentados no 

âmbito da discussão pública referente aos projetos de Área de Reabilitação Urbana [ARU] do 

Casmilo e da Delimitação da Unidade de Execução – Nova Conímbriga III, a qual ainda não lhe 

foi remetida. Solicitou ainda informação relativa aos custos totais inerentes à realização das 

Festas de Santa Cristina.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que se testemunhou em boa hora o anúncio público 

relativo à aquisição na modalidade de leasing da viatura e equipamentos coletivos para os 

sapadores florestais, importando, contudo, salientar que este é um processo que já decorre 

desde 2009, tendo-se chegado ao ponto de ter uma equipa constituída sem estar devidamente 

dotada de equipamentos a funcionar, durante o período de 2009 a 2022, situação que 

considera lamentável. Neste sentido, espera a concretização deste processo com a 

oficialização da equipa dos sapadores florestais junto do ICNF - Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, solicitou informação sobre o incêndio que deflagrou na 

Anobra no passado dia 7 de agosto, adiantando que viu com satisfação o facto de o mesmo ter 

sido dominado sem grandes consequências para os operacionais e para a população. Todavia, 
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gostaria de perceber quais os equipamentos da Autarquia que ali foram utilizados, do ponto de 

vista daquilo que está previsto no Plano Operacional Municipal.  -----------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão tomou a palavra, começando por referir que o facto de 

se estar a atravessar um período de seca já levou à adoção de potenciais medidas por parte de 

diversos autarcas, para a redução da perda de água na rede pública. Neste âmbito e embora o 

Sr. Presidente tenha referido noutra ocasião que em Condeixa não se perspetiva a existência 

de escassez significativa de água, pretende saber, tendo em conta o prolongar deste período 

de seca, se está a ser equacionado por parte deste executivo a necessidade de adotar 

medidas com vista à redução do consumo de água, acrescentando que já referiu, em reuniões 

anteriores, a propósito desta matéria, que a rede pública de distribuição de água tem tido 

perdas diárias de cerca de 1.670.100 litros de água, pelo que, em situação de seca e 

prevendo-se um agravamento da situação, pode constituir um problema adicional para 

satisfazer as necessidades dos munícipes nos próximos meses.  ----------------------------------------   

 ------------Mudando de assunto, referiu que o Sr. Vereador Nuno Claro tem mencionado em 

reuniões anteriores a necessidade de serem aplicadas medidas de redução do consumo de 

energia elétrica nos pontos de consumo da responsabilidade da Câmara Municipal, 

designadamente nos seus diferentes edifícios: Paços do Concelho, Polo II, Biblioteca 

Municipal, Mercado Municipal, Gabinete de Ação Social e Saúde, Museu PO.RO.S, Casa dos 

Arcos, Escola FoodLab, estaleiro municipal, nas escolas, nos equipamentos desportivos e 

culturais geridos pelo Município e iluminação pública municipal. Neste âmbito e tendo em conta 

a atual conjuntura em que os preços da energia no mercado estão em alta, prevendo-se 

mesmo um agravamento muito considerável dos tarifários a curto prazo, questiona se foram 

equacionadas/adotadas medidas de poupança energética e qual o ponto de situação contratual 

relativo ao fornecimento de energia aos pontos de consumo da responsabilidade do Município.  

 ------------Por último, recordou a questão colocada em reuniões anteriores sobre o tempo médio 

de licenciamento dos projetos de construção no Município de Condeixa, perante a qual se ficou 

a saber que esse indicador de desempenho não tem sido determinado de forma objetiva e que 

a duração da tramitação dos processos de licenciamento é muito variável, dependendo muito 

dos pareceres necessários a emitir por entidades externas ao Município. A propósito deste 

assunto, importa assinalar que o Decreto-Lei nº 100/2018, de 28 de novembro estabelece no 

seu artigo 2.º que compete aos Municípios a gestão dos troços de estradas e dos 

equipamentos e infraestruturas neles integradas, em todas as estradas nacionais que 

atravessam agregados urbanos classificados nos PDM como tal. Este poder de gestão inclui os 

licenciamentos de atravessamentos, acessos a imóveis ou espaços comerciais como bombas 

de combustível, publicidade (incluindo outdoors), construção de passeios, instalação de 
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semáforos e a construção de rotundas, dentro das normas regulamentares, sem que para isso 

os Municípios necessitem de pedir autorização de licenciamento à Infraestruturas de Portugal, 

S.A. A propósito deste enquadramento legislativo, pergunta se este tem sido utilizado para o 

licenciamento junto das estradas nacionais que atravessam o território do concelho e se o 

tratamento paisagístico da rotunda da Barreira por parte do município não teria possibilidade de 

ser enquadrado no âmbito da referida legislação.-------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra, começando por perguntar para quando 

haverá resposta por parte do Sr. Presidente ao pedido já há muito apresentado pelo Sr. 

Vereador Silvino Capitão, acerca do Sistema de Monitorização da Rede Viária Municipal. --------  

 ------------Seguidamente, mencionou que em junho de 2020 este executivo anunciou nos jornais 

uma intervenção no IC2 que começaria no nó da Faia com início em 2021, referindo-se 

concretamente ao projeto das famosas rotundas, que de IC2 têm pouco ou nada. Acrescentou 

ainda que este projeto, prometido para 2021, é novamente um dos compromissos do Sr. 

Presidente, mas para o primeiro ano do atual mandato, pelo que pergunta qual é, afinal, o 

ponto de situação desta matéria.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que na reunião de 23 de setembro de 2020, questionou o Sr. 

Presidente sobre um lote de terreno propriedade da Câmara Municipal na Rua dos 

Combatentes da Grande Guerra que foi (ainda no mandato 2013/2017) objeto de permuta por 

um outro localizado na Rua Dr. Simão da Cunha, junto dos serviços sociais da Câmara 

Municipal, acrescentando neste contexto que no terreno então entregue pela autarquia já existe 

hoje um novo edifício com frações vendidas. Já no terreno recebido pela Câmara Municipal, 

cresciam em 2020 e hoje continuam a crescer apenas silvas. A propósito deste assunto o Sr. 

Presidente respondeu nessa ocasião, em 23 de setembro de 2020, passando a citar: «…ainda 

ontem dei instruções à Arquiteta Sofia Correia para preparar todos os processos que estão 

dependentes da apresentação de projetos em termos de mobilidades, onde se insere também 

o projeto para este terreno. Este plano de recuperação e resiliência (PRR) vai permitir que 

possamos ir buscar fundos comunitários, sendo que o grau de execução destes processos será 

muito importante, pois é uma oportunidade única que temos de aproveitar…». Assim sendo e 

decorridos quase dois anos, pergunta a quem se deve afinal o total vazio que se continua a 

verificar hoje naquele terreno, recebido em resultado de uma permuta que à data foi justificada 

como muito oportuna. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Posteriormente, perguntou se o pagamento da tranche de €150.000,00, que estava 

previsto ser feito até 27 de junho de 2022, no âmbito das aquisições de terrenos para 

alargamento da ZIL, por €16,00 /m2, aprovado no passado mês de abril, já foi concretizado.  ---  
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 ------------Mudando de assunto, questionou, a propósito do acordo de transação judicial com as 

Águas do Centro Litoral, S.A., se o pagamento das prestações mensais nele previstas está a 

ser cumprido de forma atempada, desde janeiro de 2022.  -------------------------------------------------  

 ------------Continuando, referiu que defende há muito tempo a aplicação da medida de 

gratuitidade na rede CondeixaUrb, para utilizadores em idade escolar (obviamente para os que 

residem a menos de 3 km das escolas, que é também a mancha do CondeixaUrb), 

perguntando por isso se a mesma irá ser adotada conforme já proposto. Ainda no mesmo 

contexto, recordou que o Sr. Vice-presidente na última reunião de Câmara deu conta, inclusive, 

que a maioria dos alunos já usufrui gratuitamente desse serviço, no entanto, não explicou na 

ocasião como, razão pela qual solicita melhor esclarecimento sobre o assunto.  --------------------  

 

 ------------De seguida, questionou se já deu entrada nos serviços algum pedido realizado ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Condeixa-a-Nova, o qual se encontra em vigor desde o passado 

dia 19 de julho e se a Câmara Municipal, mormente os seus serviços, já prepararam ou 

pensam preparar alguma minuta do Requerimento previsto no referido Regulamento, que os 

Bombeiros possam vir a usar, tal como acontece para outras ocasiões e pedidos.  -----------------  

 ------------Questionou ainda se já houve oportunidade para esclarecer a questão por si colocada 

em reunião anterior, à qual o Sr. Presidente na ocasião não conseguiu prestar esclarecimento, 

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

Condeixa-a-Nova, recordando que o seu pedido de esclarecimento sobre o assunto foi feito há 

mais de um mês. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Perguntou também se a limpeza/desinfestação das Praças e Ruas do centro da vila, 

da qual foi dado nota que se realizaria até dez dias após o término das Festas de Santa 

Cristina, já foi concretizada.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, afirmou que na última reunião de Câmara solicitou que todos os 

Vereadores fossem informados das participações criminais feitas pelo Sr. Presidente, em 

representação da Câmara Municipal, acrescentando que este pedido é motivado por um 

reenvio de um email por parte do mesmo no passado dia 26 de julho, onde se apercebeu que 

estas queixas existem, sem que, contudo, os Vereadores deste órgão executivo tenham 

qualquer conhecimento das mesmas, sendo importante que se entenda que representar a 

Câmara Municipal nestas matérias não é sinónimo de isenção de informar o órgão e os seus 

membros dessas iniciativas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A propósito do tema das vagas nos ATL da Cáritas, abordado na reunião anterior, 

perguntou se há mais novidades para além da solução que assegura o acompanhamento 
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apenas nas primeiras semanas de setembro, referindo-se aqui à competência assumida no 

domínio da educação da “Escola a tempo inteiro”, mas que tem que se verificar no ano inteiro. -  

 ------------Seguidamente, assinalou a péssima e insuficiente prestação do serviço postal 

universal levado a cabo nos últimos meses pelos CTT e a que os munícipes e empresas estão 

sujeitos, para além também da própria Câmara Municipal, que ainda em julho contratou 

novamente serviços com aquela empresa, serviços esses de faturação cujo pagamento se 

verão inevitavelmente prejudicados. Neste sentido, impõe-se que se faça chegar à empresa e à 

tutela (ao Governo), este desagrado que diariamente se sente no nosso concelho. -----------------  

 ------------Prosseguindo, perguntou quem foi o/a gestor(a) do contrato designado pela Câmara 

Municipal (informação truncada no contrato publicado na BASE.GOV), celebrado no passado 

dia 2 de maio com a empresa ISOMARCA - Engenharia Lda, para obras de reabilitação das 

fachadas no Mercado Municipal, no montante de € 77.500,00, acrescido de IVA, recordando 

neste contexto que antes do início de funções o gestor de contrato subscreve uma declaração 

de inexistência de conflitos de interesse, conforme modelo previsto no Código Contratos 

Públicos, pelo que pergunta como se pode aferir desses eventuais conflitos de interesses se 

não se sabe quem é esse gestor.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu também que se pode testemunhar no Portal BASE que foi celebrado no 

passado dia 23 de junho mais um contrato com a empresa Altinfos, Lda, para serviços de 

manutenção dos equipamentos informáticos do Município de Condeixa, Museu PO.RO.S e 

Parque Escolar, no montante de € 74.500,00, acrescido de IVA, questionando neste contexto 

qual o valor que deste montante pode ser imputado apenas às necessidades do Museu 

PO.RO.S.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto e a propósito do procedimento do Orçamento Participativo 2022 

em curso, recordou que apesar de votar contra as normas aprovadas para esta edição elogiou 

nessa ocasião a disponibilidade do Chefe de Gabinete em facultar a informação sobre o 

processo. No entanto, não se pode elogiar o excesso de proatividade, especialmente se ela 

implicar o ultrapassar das deliberações da Câmara Municipal, sendo isto mesmo que acontece 

neste momento, pois verifica-se uma divergência entre as normas que foram presentes em 

reunião de Câmara (que foram objeto de declaração de voto, que foram objeto de voto contra 

dos vereadores do PSD e que estão registadas em Ata) e as que estão a ser divulgadas, via 

Internet, nas redes sociais, na página do Município e na Página do OPCondeixa. Acrescentou 

ainda, que nem as normas nem o Regulamento Municipal que se anunciam atualmente na 

página do OP2022 correspondem às normas aprovadas na reunião de Câmara de 6 de julho 

de 2022 ou ao Regulamento publicado na página da Câmara Municipal, que se presume por 

isso vigente. As ditas normas (quer as aprovadas, quer as diferentes que foram anunciadas), 

tal como assinalou em devido tempo, não cumprem o Regulamento publicado, quer quanto à 
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idade e aos proponentes possíveis, quer quanto a outros aspetos, com bom exemplo no artigo 

13.º do dito Regulamento publicado. Esta situação faz duvidar se noutras ocasiões será este 

também o modo de proceder, adulterando, a posteriori, propostas ou decisões desta Câmara 

Municipal. Neste sentido, considera que se deve corrigir prontamente esta situação, sob pena 

de se prejudicar a validade do processo em curso. -----------------------------------------------------------  

 ------------Mais referiu que na primeira semana de agosto foi notícia que os Municípios da 

Região de Coimbra ameaçam deixar de pagar o tratamento dos resíduos urbanos caso o 

Governo não baixe os custos de gestão e tratamento desses resíduos. Neste contexto, 

pergunta se o Sr. Vice-presidente, presente que esteve nessa reunião do Conselho 

Intermunicipal, pode explicar melhor esta anunciada ameaça de não pagar o serviço em 

questão.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Continuando, mencionou que foi, entretanto, publicado o Decreto-Lei n.º 53/2022, de 

12 de agosto, que estabeleceu as normas de execução do Orçamento do Estado para 2022, 

destacando, de entre as muitas normas importantes, a obrigação prevista no artigo 26.º quanto 

aos prazos médios de pagamento, pelo que questiona se a Câmara Municipal está a cumprir 

essas obrigações de divulgação e publicação nos termos impostos pela lei.  -------------------------   

 ------------Por último, referiu que foi também publicado no dia 1 de agosto, em Diário da 

República o procedimento concursal relativo à revisão das Cartas Educativas dos municípios 

da CIM – Região de Coimbra, verificando-se com lamento a demora no andamento deste 

processo, considerando os prazos alargados que estão envolvidos num concurso que só agora 

se publica, tendo esta Câmara Municipal já deliberado sobre o mesmo há vários meses. ---------  

 

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

solicitada pelo Sr. Vereador Luis Silva, relativa aos contributos apresentados no âmbito da 

discussão publica dos projetos de Área de Reabilitação Urbana [ARU] do Casmilo e da 

Delimitação da Unidade de Execução – Nova Conímbriga III, será remetida assim que a 

mesma lhe for disponibilizada pelos serviços.  -----------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente ao pedido de informação sobre os custos decorrentes das Festas de 

Santa Cristina, referiu, sem prejuízo de posterior informação mais rigorosa e detalhada sobre o 

assunto, que as mesmas tiveram um custo total de cerca de €250.000,00.  ---------------------------  

 ------------Quanto à questão colocada sobre a equipa dos sapadores florestais esclareceu que 

este foi um processo herdado do anterior executivo, solicitando ao Sr. Vice-presidente que se 

pronunciasse sobre o mesmo, tendo este informado que na ocasião foi elaborada uma 

candidatura no âmbito do apoio ao funcionamento das equipas de sapadores florestais, a qual 

foi aprovada. Todavia, este apoio carecia da aquisição de uma viatura com kit de 1ª 

intervenção e do recrutamento, mediante procedimento concursal, para a contratação dos 
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elementos, visando a constituição da respetiva equipa. Na altura, foi adquirida a viatura com as 

especificidades exigidas com vista à concretização do processo, no entanto não foi dado 

continuidade ao procedimento de recrutamento de pessoal, tendo na ocasião a viatura sido 

desmantelada e alocada a outros serviços da Câmara Municipal. Face a todos estes 

constrangimentos este executivo decidiu dar seguimento ao processo e priorizar a constituição 

da equipa de sapadores florestais, pois de nada serviria a viatura sem que a equipa estivesse 

constituída. Finalizado esse processo e apesar da existência da viatura, esta carecia do 

equipamento coletivo e de proteção individual, não reunindo as condições exigidas pelo ICNF. 

Após análise do processo e dos orçamentos apresentados para aquisição dos equipamentos 

em falta na viatura existente e dos orçamentos para aquisição de uma nova viatura chegou-se 

à conclusão que a diferença não era significativa, tendo-se tomado a opção de iniciar o 

procedimento para a aquisição de uma viatura e equipamentos coletivos para os sapadores 

florestais na modalidade de Leasing, sendo este um processo que se encontra a decorrer.  -----  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente deu nota, a propósito do incêndio que 

deflagrou na Anobra, que o mesmo foi rapidamente controlado graças ao trabalho 

desempenhado pelos Bombeiros Voluntários de Condeixa, deixando também uma palavra de 

apreço aos operacionais do Serviço de Proteção Civil Municipal e de outras forças de 

segurança que ali estiveram presentes, tendo os meios aéreos também ajudado bastante no 

combate ao incêndio. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para acrescentar que o incêndio tinha dois focos e foi 

detetado pelo serviço de proteção civil através das câmaras de vigilância, tendo sido de 

imediato acionados todos os meios. Acrescentou ainda que o incêndio começou no domingo, 

dia 7 de agosto às 14h00 e foi dado como dominado por volta das 16h30. A Câmara Municipal 

disponibilizou todos os equipamentos solicitados pelo Comando, nomeadamente duas 

máquinas de rastos, tendo uma sido cedida pela Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra e a outra pela empresa Penela Terraplanagem, Lda. Por fim, agradeceu aos 

Bombeiros Voluntários de Condeixa, a todos os que estiveram presentes no teatro de 

operações e à GNR, na pessoa do Sr. Comandante do Posto Territorial de Condeixa-a-Nova.  -  

 

 ------------O Sr. Vereador Luís Silva interveio para referir que a sua questão visava saber quais 

os equipamentos, propriedade do Município e que estão elencados no Programa Operacional 

Municipal que foram disponibilizados para o teatro de operações, destacando a niveladora, por 

não se tratar de um terreno de pedra, mas sim essencialmente de saibro e a viatura com kit, 

recordando neste contexto que a primeira se encontra avariada e, portanto, inoperacional e a 
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segunda não existe. Mais referiu, que importa que futuramente o Plano Operacional Municipal 

seja elaborado tendo em conta a realidade existente e que em situações destas os 

equipamentos nele constantes possam ser utilizados sem constrangimentos. ------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para reiterar que foram cedidos todos os meios 

solicitados pelo Comando Operacional, acrescentando que apesar de não se encontrar 

elencado no Plano Operacional Municipal, a Câmara Municipal possui duas máquinas 

retroescavadoras e uma máquina de rastos, disponíveis para, a qualquer momento, serem 

utilizadas e as quais foram na ocasião colocadas à disposição. Acrescentou ainda, que a 

niveladora intervém nas vias, sendo que estas estavam em condições de serem transitadas 

pelas viaturas. Por fim, disse que a Câmara Municipal garantiu toda a segurança de pessoas e 

bens e correspondeu na hora com todas as condições necessárias e no apoio aos Bombeiros 

Voluntários de Condeixa.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para responder às questões colocadas pelo Sr. 

Vereador Silvino Capitão, começando por dizer que o aumento da energia elétrica é um 

problema grave para esta Câmara Municipal e transversal a todos os Municípios, 

acrescentando que segundo o tarifário que entrará em vigor em setembro próximo o preço da 

eletricidade e do gás rondará um aumento de cerca de €300.000,00, que inevitavelmente terá 

um impacto fortíssimo nas contas da Câmara Municipal e que colocará em causa a realização 

de eventos culturais futuros. Mais referiu, que a somar a este impacto está a subida do preço 

dos combustíveis e das refeições escolares, sendo que nesta última haverá um reforço na 

comparticipação por parte do Governo. Acrescentou ainda, que já têm vindo a ser tomadas 

algumas medidas com vista à redução dos consumos de energia elétrica e gás nos diversos 

edifícios da Câmara Municipal e que serão, entretanto, materializadas num plano, baseado na 

gestão por centro de custos e que obrigue ao seu cumprimento de forma sistemática. Ainda no 

mesmo contexto, mencionou que está em curso um procedimento para instalação de 

temporizadores com vista à redução do consumo de água, como forma de dar seguimento às 

boas práticas que têm vindo a ser adotadas nesta área, sem prejuízo de olhar também para a 

rega dos jardins, tendo em conta a preservação de um bem essencial, sendo certo que não se 

perspetiva a falta de água em Condeixa. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à questão colocada sobre o tempo médio de licenciamento dos projetos de 

construção, mencionou que julga já ter prestado essa informação no documento remetido para 

a Assembleia Municipal, ao abrigo da al. c) do nº 2 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Relativamente ao enquadramento da rotunda da Barreira nas disposições constantes 

do Decreto-Lei nº 100/2018, referiu que o diploma certamente não se aplica às IC´s, sendo que 

era bom que assim fosse, pois concorda que aquela rotunda comparada com outras rotundas e 

entradas de Condeixa é um péssimo cartão de visita, razão pela qual se tem vindo a insistir ao 

longo dos anos na sua resolução, junto da Infraestruturas de Portugal, S.A.. Mais referiu, que 

existe um protocolo ao abrigo do qual foi apresentada uma proposta, face à qual foi exigido por 

aquela entidade à Câmara Municipal a realização de um projeto técnico de iluminação pública 

para o local, cujo custo, do projeto e da empreitada, rondava os €50.000,00.  ------------------------  

 ------------No que se refere à Monitorização da Rede Viária Municipal solicitada, disse que iria 

remeter oportunamente a informação solicitada. --------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação à requalificação da IC2/EN1 em Condeixa, mais concretamente à 

intervenção no Nó da Faia, referiu que o projeto técnico para reformulação e reabilitação 

daquele local está feito, conforme estabelecido no protocolo celebrado com a Infraestruturas de 

Portugal, S.A., pelo que neste momento aguarda-se a sua aceitação por parte daquela 

entidade, caso contrário, avançará conforme estava previsto e de acordo com a viabilidade 

financeira.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito ao terreno localizado na Rua Dr. Simão da Cunha, referiu que a 

aquisição do mesmo por via de permuta prendia-se com a elaboração de um projeto de acesso 

às Piscinas Municipais para efeitos de candidatura ao plano de recuperação e resiliência (PRR) 

o qual infelizmente não está feito, estando, no entanto, está convicto da possibilidade de 

submeter o mesmo no âmbito do Programa 2020.------------------------------------------------------------  

 ------------Mais informou que o pagamento da tranche de €150.000,00, no âmbito das 

aquisições de terrenos para alargamento da ZIL, já foi concretizado. -----------------------------------  

 ------------Referiu também que o pagamento das prestações mensais previstas no acordo de 

transação judicial com as Águas do Centro Litoral, S.A. está a ser cumprido.  ------------------------  

 ------------Relativamente à proposta de aplicação da medida de gratuitidade na rede 

CondeixaUrb para utilizadores em idade escolar, referiu que neste momento a mesma não será 

considerada, acrescentando que a Câmara Municipal paga o passe escolar aos alunos 

(sinalizados pelos serviços) que residem em zonas que distam mais de 3km´s e que não são 

abrangidos nem pela rede de transportes públicos nem pela rede de transportes da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, mencionou que pensa não existir qualquer minuta de requerimento no 

âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Condeixa-a-Nova, indo indagar se deu entrada algum pedido para 

esse efeito, reportando posteriormente essa informação.  --------------------------------------------------  
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 ------------Sobre a Unidade Local de Proteção Civil da União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova, referiu que ainda não tem informação sobre o assunto.  ----------------  

 ------------Quanto à limpeza/desinfestação das Praças e Ruas do centro da vila, informou que a 

mesma foi realizada após o término das Festas de Santa Cristina.  -------------------------------------  

 ------------Relativamente à questão colocada sobre as participações criminais efetuadas pela 

Câmara Municipal esclareceu que as mesmas foram apresentadas por si na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal e enquanto representante do Município, tendo sido 

apresentadas contra uma pessoa determinada [um autêntico “stalker” da câmara municipal], 

que se encontra já devidamente identificado, para além da participação criminal por difamação 

feita contra o Sr. Vereador Nuno Claro, a propósito das suas publicações referentes ao parque 

infantil do Centro Cívico. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito às vagas nos ATLs da Cáritas, solicitou à Sra. Vereadora Ana 

Manaia que se pronunciasse sobre o assunto, tendo a mesma informado que irá ser adotada 

uma solução mista que passará pela colocação de crianças no ATL da Cáritas, entidade que se 

encontra neste momento responsável pelo desenvolvimento desta componente nas EB1 Nº1, 

EBnº3 e, caso venha a ser necessário, por uma solução ATL a desenvolver pela Associação de 

Pais, à semelhança do que se passa em outras escolas do 1º ciclo. Ainda no mesmo contexto, 

informou que até ao momento foram apresentados nos serviços oito situações as quais estão a 

ser avaliadas com vista à sua resolução. ------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que se associa à preocupação 

manifestada pelo Sr. Vereador Nuno Claro sobre o serviço prestado pelos CTT, o qual de facto 

diminuiu muito de qualidade, acrescentando que já foi feito em tempo uma exposição sobre o 

assunto ao Conselho de Administração, a qual será, entretanto, reforçada.  --------------------------  

 ------------Posteriormente, informou que o gestor de contrato designado para a obra de 

reabilitação das fachadas no Mercado Municipal foi a Engenheira Ana Nunes, sendo que parte 

do pressuposto que o nome se encontra truncado por força do RGPD.  --------------------------------  

 ------------Em relação ao contrato celebrado com a empresa Altinfos, Lda, referiu que o mesmo 

consiste na prestação de serviços de manutenção dos equipamentos informáticos do 

Município, não dispondo neste momento de informação sobre o valor a imputar ao Museu 

PO.RO.S., pelo que reportará oportunamente.  ---------------------------------------------------------------  

 ------------No que concerne às questões colocadas sobre o Orçamento Participativo 2022, 

referiu que registou as observações feitas pelo Sr. Vereador Nuno Claro e que dará 

posteriormente a devida nota sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------  

  -----------Quanto à temática abordada na reunião do Conselho Intermunicipal da CIM Região 

de Coimbra, solicitou ao Sr. Vice-presidente, que esteve presente na referida reunião, que se 
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pronunciasse sobre o assunto, tendo o mesmo informado que a tarifa da ERSUC aumentou 

para 44,54€ por tonelada tratada, ou seja, para mais do dobro e a Taxa de Gestão de Resíduos 

(TGR) aumentou 100%, perspetivando-se um aumento para o dobro até 2025, acrescentando 

que face ao impacto que este aumento terá nas contas dos Municípios foi entendimento dos ali 

presentes ameaçar não pagar o tratamento de resíduos urbanos à ERSUC.  -------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que a Câmara Municipal tem 

cumprido a obrigação de publicação prevista no 26.º do Decreto-Lei n.º 53/2022, de 12 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, referiu que a demora verificada no procedimento concursal relativo à revisão 

das Cartas Educativas dos municípios da CIM – Região de Coimbra se ficou a dever ao facto 

do procedimento ter, inicialmente, ficado deserto. ------------------------------------------------------------  

 

III. Informações 

 

 ------------Nada a registar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IV. Ordem do Dia 

 

B. Gabinete de Apoio à Presidência 

 

1. Proposta de Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e 

a EmeQuatro – Educação e Serviços Lda. [Status – Escola Profissional da Lousã] – 

Centro Tecnológico Especializado – Área de Especialização e Tecnologia Digital. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe, que se junta por fotocópia à 

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

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

 ------------Nos termos do art.º 23º nº2 al. d) da Lei das Autarquias Locais, constituem atribuições 

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

designadamente nos domínios da Educação; ------------------------------------------------------------------  

 ------------Que a Status – Escola Profissional da Lousã, detida pela EmeQuatro – Educação e 

Serviços, Lda, é uma entidade de educação e formação de jovens com oferta de cursos 

profissionais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O ensino profissional, como uma vertente essencial da qualidade e inovação do 

sistema educativo português, proporcionando percursos formativos diversificados e ajustados, 
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quer aos diferentes perfis dos jovens, quer às necessidades do mercado de trabalho, contribui 

para promover a inclusão e o sucesso educativo de todos; ------------------------------------------------  

 ------------Nos últimos anos, a valorização do ensino profissional concretizou-se através da 

adoção de um modelo nacional de garantia da sua qualidade, em linha com o Quadro de 

Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais, do 

desenvolvimento constante do Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificação, 

com um envolvimento crescente das escolas, do tecido produtivo e da administração local, ao 

nível das entidades intermunicipais, da atualização permanente do Catálogo Nacional de 

Qualificações, do ajustamento das regras de acesso ao ensino superior para os alunos desta 

via de ensino e da ampliação anual da rede da oferta, visando o cumprimento do objetivo que 

prevê o aumento da percentagem de alunos do ensino secundário inscritos em modalidades de 

dupla certificação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), pretende-se apostar 

em infraestruturas e equipamentos de elevada qualidade, melhorando, deste modo, a 

capacidade técnica e pedagógica dos espaços educativos e formativos e, robustecer, quer a 

qualidade da oferta formação, quer a capacidade de respostas educativas e formativas, por 

forma a promover a igualdade de oportunidades e uma maior equidade no acesso aos recursos 

disponíveis, contribuindo assim para a redução das desigualdades socioeconómicas e 

geográficas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Status – Escola Profissional da Lousã, detida pela EmeQuatro – Educação e 

Serviços, Lda., pretende com o Investimento RE-C06-i01 do PRR proceder à instalação e 

modernização de 365 Centros Tecnológicos Especializados em estabelecimentos de ensino 

públicos com oferta de cursos profissionais e em escolas profissionais, públicas ou privadas, 

dos quais 115 centros industriais, 30 centros de energias renováveis, 195 centros de 

informática e 25 centros digitais e multimédia e aumentar a capacidade de resposta do sistema 

educativo e formativo, para combater as desigualdades sociais e de género e aumentar a 

resiliência do emprego (em situações de crise económica como a provocada pela pandemia 

Covid19), sobretudo dos jovens e dos adultos com baixas qualificações, reforçando, deste 

modo, as medidas que tem vindo executar nos últimos 20 anos; -----------------------------------------  

 ------------Para a concretização desta aposta, torna-se necessário estabelecer protocolos de 

parcerias com outras escolas e/ou entidades de educação e formação, com Instituições do 

Ensino Superior, com a administração local e regional e com empresas e outras entidades 

empregadoras, para que de forma coordenada; ---------------------------------------------------------------  

 ------------O PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó, propriedade deste Município, é um 

Museu que apresenta o tema da Romanização, dedicando particular atenção à sua influência 

na região de Sicó, através de uma experiência interativa que se centra na coleção museológica 
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do Concelho de Condeixa e em conteúdos de qualidade, produzidos pelos melhores 

especialistas na presença romana em Portugal. Para além disso, o mesmo caracteriza-se por 

uma museografia contemporânea suportada por sistemas tecnológicos de vanguarda que 

transportam os visitantes para uma viagem no tempo até aos romanos. Neste Museu o visitante 

pode interagir com o espaço, com os conteúdos e objetos, participando ativamente na 

construção do seu próprio conhecimento; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, através da celebração do presente Protocolo de parceria a Status – Escola 

Profissional da Lousã conseguirá concretizar os objetivos e compromissos expressos no âmbito 

da Componente 6 Qualificações e Competências (C6) do Plano de Recuperação e Resiliência 

e do Investimento RE-C06-i01: Modernização da oferta dos estabelecimentos de ensino e da 

formação profissional do Plano de Recuperação e Resiliência Investimento RE-C06-i01: 

Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional (N.º 

01/C06-i01.01/2022), nas suas dimensões financeira, física e operacional. ---------------------------  

 ------------Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de aprovar o 

Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a EmeQuatro – 

Educação e Serviços Lda. [Status – Escola Profissional da Lousã] – Centro Tecnológico 

Especializado – Área de Especialização e Tecnologia Digital, para o acolhimento de alunos no 

Museu PO.RO.S, nas áreas digitais e informáticas. ----------------------------------------------------------  

 ------------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 16 de agosto do ano de 

2022, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de 163.418,19 euros e em 

operações não orçamentais no valor de 442.559,91 euros. ------------------------------------------------  

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

 

1.2.2. Apoio financeiro à Associação de Jovens da Freguesia do Zambujal, no âmbito do 

evento “Cinema ao Luar”. 
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 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

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

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

no valor de 610,00 euros à Associação de Jovens da Freguesia do Zambujal, no âmbito do 

evento “Cinema ao Luar”, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do 

documento de cabimento nº 20445, patenteado no processo. ---------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para sugerir que em futuras ocasiões se 

encontre uma solução para que todos possam ter resposta às perguntas: como souberam do 

evento e qual é a origem das pessoas que estiveram presentes.  ----------------------------------------  

 

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

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

 

1.2.3. Aprovação da atualização do valor da quota mensal da Associação de Municípios 

do Portugal Romano. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 3. -----------  

  -----------Considerando que na Assembleia Geral da AMPR, realizada no passado dia 19 de 

julho de 2022, foi deliberado por unanimidade o aumento da quota mensal dos associados de 

50,00 euros para 150,00 euros, propõe-se, no seguimento daquela deliberação, que a Câmara 

Municipal delibere aprovar o acréscimo do valor da referida quota, nos termos da alínea s), do 

número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com efeitos a partir do mês de 

julho do corrente ano, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do 

documento de cabimento nº 20434, patenteado no processo. ---------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para solicitar o envio do relatório de atividades 

da Associação de Municípios do Portugal Romano, ao que o Sr. Presidente respondeu que 

registou o pedido e que irá pedir aos serviços o envio da informação solicitada.  --------------------  

 

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

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.   
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1.2.4. Apoio Financeiro aos Ugas – Associação Desportiva e Cultural de Ega, no âmbito 

da participação no Campeonato da Europa de Veteranos em Ténis de Mesa, realizado em 

Itália. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

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

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

financeiro no valor de 278,49 euros, aos Ugas – Associação Desportiva e Cultural de Ega, no 

âmbito da participação no Campeonato da Europa de Veteranos em Ténis de Mesa, realizado 

em Itália, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de 

cabimento nº 20446, patenteado no processo. ----------------------------------------------------------------  

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

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

 

1.2.5. Apoio Financeiro à Associação Volunteers CDX, no âmbito das atividades “Férias 

Municipais de Verão 2022”. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

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

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

financeiro no valor de 3.625,00 euros, à Associação Volunteers CDX, no âmbito das atividades 

“Férias Municipais de Verão 2022”, devendo-se proceder ao descabimento do valor de €25,00, 

constante em excesso no respetivo documento de cabimento nº 20447, patenteado no 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

B.1.3. Contratação Pública 

 

1.3.1. Concurso Público com publicação no JOUE para aquisição de serviços de limpeza 

das instalações de 8 Edifício da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, autorizar a 

realização da despesa, escolha do tipo de procedimento, aprovação do Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos, designação do Júri, designação do Gestor do 

Contrato e a dispensa de adjudicação por lotes. 
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 ------------Foi presente a proposta do Sr. Vice-Presidente em substituição do Sr. Presidente da 

Câmara, assim como a documentação mencionada em epígrafe, que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 6, para 

efeitos de aprovação, autorização da realização da despesa no montante de 368.610,00 euros, 

mais IVA, sendo o valor de 122.870,00 euros, mais IVA, pelo período de um ano, renovável por 

períodos idênticos até ao máximo de 3 anos, e escolha do tipo de procedimento. -------------------  

 ------------De acordo com os documentos apresentados, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere autorizar a referida despesa, aprovar o Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos, designação do Júri, designação do Gestor do Contrato, a dispensa de adjudicação 

por lotes e determinar o lançamento do procedimento na modalidade de Concurso Público com 

Publicação no JOUE. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se ainda que seja nomeada como gestora de contrato a Chefe de Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos desta Autarquia, Helena Maria Veiga Gonçalves Bigares assim 

como a nomeação do júri do procedimento, o qual terá a seguinte composição: ---------------------  

 ------------Membros efetivos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: Helena Maria Veiga Gonçalves Bigares; --------------------------------------------   

 ------------1º Vogal efetivo:  Joao Paulo Neves da Cunha Pimenta; ---------------------------------------  

 ------------2º Vogal efetivo:  Maria José Lopes Beja; ----------------------------------------------------------   

 ------------Membros Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------1º Vogal suplente:   Ana Sofia Ferreira Gonçalves; ----------------------------------------------  

 ------------2º Vogal suplente: Ana Maria Neves Pires Aleixo Torrão. --------------------------------------  

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

 ------------Propostas aprovadas por unanimidade e em minuta para produção de efeitos 

imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.4. Património e Controlo 

 

1.4.1. Aprovação da Hasta Pública para alienação de três parcelas de terreno, sitas na 

Zona Industrial Ligeira de Condeixa-a-Nova.  

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 7. -----------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a alienação dos prédios a seguir 

discriminados através do procedimento de Hasta Pública, a realizar no dia 08 de setembro de 

2022, pelas 10 horas, no Salão Nobre do Edifício Paços do Concelho: ---------------------------------  

 ------------1. Área Total – 6.278,00 m2; ---------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Localização: Valadinho; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Descrição na Conservatória: 02390/230903. ------------------------------------------------------  

 ------------2. Área Total – 6.516,00 m2; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Localização: Valadinho; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Descrição na Conservatória: 358/19981006; ------------------------------------------------------  

 ------------3. Área Total – 11.198,10 m2; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Localização: Valadinho; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Descrição na Conservatória: 1048/19940325. -----------------------------------------------------  

 ------------O valor base de licitação é de 287.905,20 €.  -----------------------------------------------------  

 ------------Apesar do objeto ser a venda de três prédios, a hasta pública far-se-á de uma forma 

agregadora, ou seja, serão objeto da Hasta Pública a totalidade dos 23.992,10 m2 

correspondente à área dos 3 prédios e a licitação far-se-á para o total dos mesmos. Clarifica-se 

que não serão objeto de licitação de prédio a prédio, mas sim somente uma única licitação para 

a globalidade dos prédios. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A constituição da Comissão é composta pelos seguintes elementos: -----------------------  

 ------------Presidente da Comissão: Sérgio Emanuel Mamede Fernandes; -----------------------------  

 ------------Vogais Efetivos: Ana Sofia Semedo Correia e Maria Adelaide Montenegro Cardoso 

Salvador Coelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Vogais Suplentes: Susana Paula Monteiro Navarro, Andreia Filipa Rodrigues da Silva e  

Marta Filipa de Oliveira Pocinho Manaia dos Santos. --------------------------------------------------------  

  -----------No caso de falta ou impedimento de algum dos designados a substituição será feita 

por elemento a designar no momento. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ O procedimento de Hasta Pública rege-se pelo Programa para alienação de três 

prédios, sitos na Zona Industrial Ligeira, da União das Freguesias de Sebal e Belide.--------------  

 ------------A publicitação da presente Hasta Pública ocorrerá nos seguintes termos: ----------------  

 ------------Diário as Beiras – dia 25 agosto de 2022; ----------------------------------------------------------  

 ------------Diário de Coimbra – dia 25 agosto de 2022; -------------------------------------------------------  

 ------------E nos locais de estilo do Município de Condeixa-a-Nova e ainda no site do Município 

de Condeixa-a-Nova. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que presume, embora não tenha sido 

disponibilizada o documento com a demarcação exata dos três terrenos a alienar através da 

hasta pública, que os mesmos se localizam ao lado da ETAR da ZIL. Acrescentou ainda, que 

julga que ficou claro para todos que o preço da venda por metro quadrado dos lotes da ZIL a 

alienar deveria ser corrigido para cima, recordando que este deveria, de acordo com o 

Regulamento Municipal da Zona Industrial Ligeira vigente, ser fixado anualmente pela Câmara 
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Municipal. Se é certo que, no presente caso, a Câmara Municipal não está a vender lotes da 

ZIL, pois esses terrenos estão fora dessa “jurisdição”, também é certo que materialmente se 

trata de terrenos contíguos à Zona Industrial. Ainda no mesmo âmbito, referiu que a Câmara 

Municipal comprou, no passado mês de abril, terrenos pelo preço de €16,00/m2, terrenos esses 

que não estão situados junto à Estrada Municipal 607-2 e que não têm acesso a infraestruturas 

como as que estão aqui descritas. Verifica-se que neste processo é feito ao nível do preço de 

venda um paralelo com o que se encontra estabelecido para a alienação dos lotes da ZIL, 

reiterando que nesta matéria deverá ser a Câmara Municipal a fixar anualmente o preço da 

venda, por metro quadrado, dos lotes da ZIL, tal como já vem referindo em outras ocasiões.  ---  

 ------------Ainda no mesmo contexto, referiu que o terreno em causa está completamente em 

condições de estar infraestruturado, que existe grande procura para aquela área, não existindo, 

por isso, necessidade de vender “em saldo”. Neste sentido, considera ser importante que o Sr. 

Presidente justifique o preço apresentado, até porque não existe a obrigação de aplicar aqui o 

preço que está previsto para a alienação dos lotes da ZIL, pois os artigos em causa não estão 

a ser vendidos ao abrigo do Regulamento Municipal da Zona Industrial Ligeira.  --------------------  

 ------------Referiu ainda que são conhecidas as dificuldades assumidas no processo de 

alargamento da ZIL, no entanto, considera que se foi feita uma avaliação dos terrenos 

adquiridos deveria também ser feita uma avaliação dos terrenos que se pretendem vender, 

sendo certo que estes já são da Câmara Municipal desde 2002 e 2003 e que um desses 

terrenos, de acordo com o registo predial, estava destinado à ampliação da ETAR da ZIL, 

sendo esta uma condição de aquisição.  ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Afirmou, por fim, que percebeu que no Programa de Hasta Pública se tentou ao 

máximo colar a presente situação ao já referido regulamento, nomeadamente em matérias 

como o direito de reversão. No entanto, deve-se ter em atenção que quem comprar o terreno 

não vai ficar subjugado às normas daquele regulamento, podendo, inclusivamente, vender o 

mesmo no dia seguinte, dado que não existe aqui qualquer direito de preferência. -----------------  

 

 ------------O Sr. Vice-presidente interveio para referir que, contrariamente ao que o Sr. Vereador 

Nuno Claro afirma, este terreno é da Zona Industrial, apesar de não estar loteado. Disse ainda, 

que embora a ETAR da ZIL não seja do Município, a Câmara Municipal não vai vender a 

totalidade do terreno, mas apenas três artigos que correspondem a 23.992,10 m2, pelo que fica 

disponível muito terreno para o seu alargamento, caso seja necessário. Por outro lado, a venda 

do terreno em causa vem responder à necessidade de compra por parte de uma empresa que 

se pretende instalar naquele local, parecendo-lhe que o Sr. Vereador não tem interesse na 

instalação de empresas no Concelho. Referiu ainda, que a Câmara Municipal não deve fazer 

especulação imobiliária, mas sim criar e disponibilizar condições atrativas para a fixação de 
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novas empresas que criam emprego de qualidade. Ainda no mesmo contexto, referiu que no 

presente procedimento são exigidas condições de admissão ao nível da definição de uma 

estratégia de investimento, as quais se encontram devidamente estabelecidas no respetivo 

Programa, estando também ali previsto o direito de reversão, em caso de incumprimento. Por 

fim, mencionou que considera que este procedimento defende os interesses da Câmara 

Municipal, tendo sido estabelecido um preço considerado justo. Caso o Sr. Vereador Nuno 

Claro não concorde com o preço estipulado deverá então apresentar uma proposta para o 

efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retorquindo, o Sr. Vereador Nuno Claro referiu que o Sr. Vice-presidente acabou de 

afirmar que este terreno é da Zona Industrial e a ser assim não está a ser cumprido o 

Regulamento Municipal da Zona Industrial Ligeira, no que diz respeito ao procedimento de 

candidatura, nomeadamente a apresentação de requerimento e de um questionário de 

candidatura, plano de negócios, entre outros. Concluiu, dizendo que a Hasta Pública só é 

solução quando há mais do que um interessado. Por isso, pergunta, novamente, se os terrenos 

em causa são de facto da ZIL, realçando que enquanto Vereador não pode contrariar um 

regulamento municipal que está em vigor.  ---------------------------------------------------------------------   

 

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

futuramente para o preço do metro quadrado para os lotes da ZIL, fixado atualmente no valor 

de €12,00/m2, o qual deverá ser revisto anualmente, considera que estabelecer o preço já 

existente é o critério mais racional a adotar no presente procedimento. --------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio, para referir que deve ficar claro se estes 

terrenos irão ser alienados como parte integrante da ZIL, conforme o Sr. Vice-presidente 

acabou de dizer, sendo que em caso afirmativo estão sujeitos às normas do respetivo 

regulamento em vigor.  -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------Face à questão colocada, o Sr. Presidente mencionou que o terreno não faz parte 

dos lotes da ZIL embora faça parte da Zona Industrial, acrescentando que a transação dos 

prédios em questão visa exclusivamente a implantação de infraestruturas fabris e/ou 

infraestruturas de armazenagem, as quais deverão respeitar as regras definidas no 

Regulamento da Zona Industrial Ligeira, conforme referido no Programa do presente 

procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

B.1.5. Divisão de Educação 

 

1.5.1. Autorização para doação de fichas de trabalho aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, para o ano letivo 2022/2023. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 8. -----------  

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

 ------------Foi decisão da Câmara Municipal implementar, pela 1ª vez, no ano letivo 2014/2015, 

o programa de apoio municipal aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º ao 4º ano), com a 

oferta de manuais escolares e fichas de trabalho. Este programa tem como objetivo reduzir os 

custos que as famílias têm com a compra dos manuais escolares na hora do regresso às aulas; 

 ------------Dado que o governo alargou a gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, apenas deverão ser adquiridas as fichas de trabalho (cadernos 

de atividades) e disponibilizá-las aos alunos no primeiro dia de aulas. ----------------------------------  

 ------------Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de aprovar a 

doação das fichas de trabalho aos alunos do 1º CEB matriculados nas escolas públicas do 

Concelho de Condeixa-a-Nova, para o ano letivo 2022/2023. ---------------------------------------------  

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

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

 

1.5.2. Autorização da despesa relativa à comparticipação dos passes escolares – ano 

letivo 2022/2023. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 9. -----------  

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

 ------------Anualmente são abertas as candidaturas para atribuição de subsídios para transporte 

escolar aos alunos deste concelho, que estudem nas escolas do Agrupamento de Escolas de 

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

 ------------Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei nº. 21/2019, de 30 de 

janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e 

para as entidades intermunicipais no domínio da educação, o passe escolar passa a ser 
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gratuito para os alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário, 

quando residam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino que frequentam; --------------------  

 ------------Esta Autarquia tem comparticipado o passe escolar aos alunos que estudem em 

escolas fora do concelho em cursos do ensino regular, não lecionados no Agrupamento de 

Escolas de Condeixa-a-Nova, de acordo com o Regulamento Municipal dos Transportes 

Escolares da Rede Pública; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------À semelhança de anos letivos anteriores os alunos do pré-escolar e escolas do 1º 

ciclo do ensino básico residentes nas localidades de Alcouce, Vila Seca, Bendafé, Vila Seca, 

Bruscos, Traveira, Casal Novo, Alcabideque e Valada irão viajar num circuito de transporte 

público, comparticipando a autarquia a totalidade os seus passes escolares; -------------------------  

 ------------Como este serviço está sujeito a inscrição por parte dos pais/encarregados de 

educação e o período de inscrição ainda se encontra a decorrer, não são ainda conhecidos 

números exatos de candidaturas aprovadas, remetendo-nos a estimativas por analogia com o 

anterior ano letivo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Desta forma, torna-se necessário o pagamento da comparticipação dos passes 

escolares, dos alunos aprovados, à empresa de transporte público de passageiros que opera 

na região, a ETAC – Empresa de transportes António Cunha, S.A. com NIF: 500158029, para o 

período de setembro a junho, de acordo com as estimativas apresentadas no quadro abaixo 

indicado, propondo-se que a Câmara Municipal delibere aprovara respetiva despesa. -------------  

 

 

* Para esta previsão foi considerada uma comparticipação dos passes escolares de 100%, para 

o ensino secundário, uma vez que aguardamos a saída de portaria dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais, da educação e dos transportes 

terrestres, com fórmula de financiamento das despesas de transporte escolar. Dada esta 

incerteza foi considerada a comparticipação máxima. -------------------------------------------------------  

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

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

 

Ensino 

Comparticipação passes 

escolares 2020 

 [setembro a dezembro] 

Comparticipação passes 

escolares 2021 

 [janeiro a junho] 

Total  

Básico 25.500,00€ 43.050,00€ 68.550,00€ 

Secundário 9.500,00€ 15.000,00€ 24.500,00€  

Total 35.000,00 € 58.050,00 € 93.050,00 € 
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1.5.3. Comparticipação a 100% dos passes escolares aos alunos do Concelho que 

frequentam o ensino secundário – ano letivo 2022/2023. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 10. ----------  

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

 ------------A gestão dos transportes escolares constitui 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 seção 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. Em síntese, os alunos de todos os níveis de ensino que 

residam a mais de 3km dos estabelecimentos de ensino (respeitando as áreas de influência) 

são comparticipados a 100%; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A este respeito destacamos os efeitos do artigo 422º da Lei nº 2/2020 de 31 de 

março, que aprovou o Orçamento de Estado para 2020, reiterando 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, ou seja, comparticipação dos passes escolares a 100% para os 

alunos do ensino básico e a 50% dos alunos do ensino secundário; ------------------------------------  

 ------------A frequência do ensino secundário é obrigatória; ------------------------------------------------  

 ------------O ensino básico tem comparticipação do passe escolar a 100%; ----------------------------  

 ------------Devemos assegurar a igualdade de oportunidades de acesso à educação; 

 ------------A importância de aliviar o esforço financeiro que as famílias têm com as habituais 

despesas escolares, nesta altura do ano; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------A importância de reforçar e criar medidas de apoio social; ------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere alargar para 100% a comparticipação 

dos passes escolares aos alunos que frequentem o ensino secundário. -------------------------------  
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 ------------Este alargamento da comparticipação seguirá os mesmos critérios da 

comparticipação de passes escolares previstos no Regulamento Municipal dos Transportes 

Escolares da Rede Pública e demais legislação em vigor. -------------------------------------------------  

 ------------Este apoio representa um investimento de cerca de 12.250,00€, feita a analogia com 

a despesa realizada no ano letivo anterior e já se encontra devidamente acautelada, tendo sido 

gerado o número de compromisso 20431/2022. --------------------------------------------------------------  

 ------------Esta medida de discriminação positiva de acesso gratuito ao passe escolar, antecipa 

uma decisão que se aguarda para breve com a publicação de portaria, pelo que este apoio faz 

sentido que seja oferecido desde o início do ano letivo. -----------------------------------------------------  

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

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

 

1.5.4. Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a 

Associação Tempos Brilhantes, relativo às Atividades de Enriquecimento Curricular – 

ano letivo 2022/2023. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 11. ----------  

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

 ------------a) Constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, conforme previsto no n.º 1 do artigo 23º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação - diploma que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais - designadamente no domínio da educação [alínea d) do número 

2 do mesmo artigo];  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------b) Para a prossecução destas atribuições, é competência da Câmara Municipal, entre 

outras, apoiar atividades de natureza educativa, desportiva e recreativa, de acordo com o 

disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

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

 ------------c) Para o ano letivo 2022/2023, o Município de Condeixa-a-Nova assegurar a 

implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º ciclo de Ensino 

Básico; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------d) Os termos previstos na Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto que define as 

regras a observar no funcionamento e oferta, assim como o acesso ao financiamento do 

Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico. -------------  
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 ------------e) Nos termos do artigo 14º da referida Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto, para 

efeitos de planificação das AEC, a entidade promotora pode estabelecer parceria para a 

concretização dessas mesmas atividades; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Protocolo de 

Colaboração a celebrar com a Associação Tempos Brilhantes, no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular, 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 nº01/2017/2 em nome de Benjamim dos Santos Roque, para aprovação do 

aditamento ao projeto de arquitetura para obras de ampliação e alteração de habitação 

unifamiliar e anexo, sito em Condeixa-a-Velha, União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo de obras nº01/2017/2, em nome Benjamim dos Santos 

Roque, para aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura para obras de ampliação e 

alteração de habitação, sita em Condeixa-a-Velha, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha 

e Condeixa-a-Nova, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na 

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

 ------------Foram presentes duas informações técnicas datadas de 24/05/2022 e de 11/08/2022, 

respetivamente, confirmadas pela Diretora do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de 

Desenvolvimento, em regime de substituição, no dia 11/08/2022, que se juntam por fotocópia à 

presente ata para dela fazer integrante, como documento anexo sob o número 12. ----------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o aditamento ao projeto de 

arquitetura, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, devendo o requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -----------------  

 ------------O projeto de águas pluviais deverá demonstrar que as águas da cobertura não são 

escoadas para os lotes ou parcelas confinantes; -------------------------------------------------------------  

 ------------O projeto de estabilidade e contenção periférica deverá contemplar as estruturas de 

embasamento das construções vizinhas, nomeadamente na parte da construção que incide 

diretamente no afloramento rochoso. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Deverá também cumprir os condicionalismos impostos no parecer emitido pela 

Direção Geral do Património Cultural, devendo ser enviado cópia do mesmo ao requerente; ----  

 ------------Deverá entregar os projetos de estabilidade que tenham sido alteradas em virtude 

das alterações introduzidas ao projeto de arquitetura, ou respetiva fundamentação técnica 

(quando aplicável) para a apresentação dos mesmos, sob a forma de termo de 

responsabilidade subscrito por técnico legalmente habilitado para o efeito.  ---------------------------  

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

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

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

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

 

1.2. Processo nº01/2022/25 em nome de Jasmim Protagonista Ld.ª para aprovação do 

projeto de arquitetura para legalização de obras de ampliação e alteração de um edifício 

destinado a comércio e serviços e muros de vedação e para a edificação de 

sombreadores de estacionamento, ao projeto inicialmente aprovado relativo à obra com 

o alvará nº 15/2022, sito em Faia, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-

a-Nova. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº01/2020/25, em nome de Jasmim Protagonista Ld.ª, para 

aprovação do projeto de arquitetura para legalização de obras de ampliação e alteração de um 

edifício destinado a comércio e serviços e muros de vedação e para a edificação de 

sombreadores de estacionamento, ao projeto inicialmente aprovado relativo à obra com o 

alvará nº 15/2022, sito em Faia, União das freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-

Nova, 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 08/08/2022, confirmada pela 

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

substituição, no dia 11/08/2022, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer 

integrante, como documento anexo sob o número 13. -------------------------------------------------------  

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

legalização de obras de ampliação e alteração de um edifício destinado a comércio e serviços e 

muros de vedação e para a edificação de sombreadores de estacionamento, ao projeto 

inicialmente aprovado relativo à obra com o alvará nº 15/2022, nos termos do artigo 20º do 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo a requerente cumprir 

com os seguintes condicionalismos: ------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O prazo para execução das obras é o constante da licença inicial, com validade até 

15/05/2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo da 

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

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar de que obras se trata, tendo em 

conta que a proposta refere que o prazo de execução das mesmas é o constante da licença 

inicial com validade até 15/05/2023.  -----------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Face à questão colocada o Sr. Presidente solicitou à Técnica Superior da Divisão de 

Planeamento Urbanístico e de Reabilitação Urbana, Arquiteta Ana Moreira, que prestasse o 

esclarecimento solicitado, tendo a mesma esclarecido que o processo se refere à legalização 

de alterações realizadas durante a execução da obra, acrescentando que apesar do prazo do 

alvará de construção ainda não ter terminado nada impede que o requerente termine as obras 

antes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

1.3. Processo nº 11/2022/4 - Atribuição de topónimo – “Estrada Principal “ no lugar de 

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

 

 ------------Foi presente informação datada de 05/08/2022, subscrita pela Engenheira Geografa 

Marta Manaia, sobre a qual recaiu despacho superior, referente à proposta de topónimo de 

“Estrada Principal“ para o lugar de Casal Novo, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova, apresentada pelo órgão executivo da União das Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova e com parecer favorável da Comissão de Toponímia, ao arruamento 

identificado a cor tracejado a laranja em planta de localização, a qual se junta por fotocópia à 

presente minuta para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 14. ----  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre o conteúdo da mesma, nos termos 

do disposto na alínea ss) do ponto 1 do artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, 

atribuindo o topónimo de “Estrada Principal“ ao arruamento identificado a cor tracejado a 

laranja na planta de localização. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------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-
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a-Nova, aos Serviços de Finanças de Condeixa-a-Nova e à União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deverá ainda informar-se a Junta de Freguesia da União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Propostas aprovadas por unanimidade e em minuta para produção de efeitos 

imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

C.1.2. Unidade de Apoio ao Investidor 

 

1.2.1. Pedido de arrendamento da loja L22, sita no Mercado Municipal. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 15. ----------  

 ------------Considerando que nos termos do art.23º nº 2 al. g) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais constituem atribuições dos Municípios a promoção e a salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da saúde;  ----------  

 ------------Considerando ainda que a Sr.ª Ana Lúcia Pereira manifestou o seu interesse em 

desenvolver a sua atividade de saúde e bem-estar no Mercado Municipal; ----------------------------  

 ------------Considerando também que esta nova atividade vai dinamizar o Mercado Municipal e 

atrair novos públicos, indo assim ao encontro do Princípio da Prossecução do Interesse Público 

[Princípio basilar da Administração Publica] contemplado no Código do Procedimento 

Administrativo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Considerando por último, que a Loja L22 teve apenas um único arrematante não 

estando, deste modo, em causa uma violação do princípio da concorrência, julga-se, salvo 

melhor opinião, que através da interpretação extensiva do disposto no art.14º do Regulamento 

Municipal pode a presente situação ser resolvida pela Câmara Municipal, mediante deliberação 

ao abrigo do art.61º do Regulamento [Dúvidas e Casos Omissos]. --------------------------------------  

 ------------Pelo exposto, não obstante o caso em apreço não ter fundamento legal direto no 

Regulamento Municipal, considera-se que a situação controvertida poderá ser enquadrada no 

art.61º do Regulamento, pelo que se propõe que a Câmara Municipal delibere atribuir por 

arrendamento o direito de exploração do espaço designado Loja L22, à Sr.ª Maria Leonor 

Queiroz Ferreira por ajuste direto, pela renda mensal de 131.26 euros. ------------------------------ -  
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 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio, para referir que urge fazer uma alteração ao 

Regulamento Municipal do Mercado Municipal no que se refere à inclusão de uma norma que 

obrigue ao pagamento de determinado valor no ato da adjudicação em hasta pública, conforme 

já tem vindo a sugerir em outras ocasiões.  --------------------------------------------------------------------   

 

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

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

 

 

FINAL DA ATA 

 

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

eram onze horas e quarenta e cinco minutos. -----------------------------------------------------------------  

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

assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

que secretariou a reunião e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. ------------------  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO 

 

 

 

 


