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                  ORDEM DO DIA 
 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 
 

7 de setembro 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 31-08-2022.  

 

II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

III. Informações  

 

IV. Ordem do Dia  

 

A. Serviço Municipal de Proteção Civil 

 
1. Colocação de sinalética na Urbanização da Barreira e Casal dos Pocinhos.  

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. Tomada de conhecimento do Relatório Semestral do Revisor Oficial de Contas sobre a 

situação económica e financeira a 30 de junho de 2021.  

 

1.2.3. Apreciação e Votação da Modificação dos Documentos Previsionais - 4.ª Alteração 

Modificativa (Revisão) ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 
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1.2.4. Apreciação e Votação da Proposta para a Aplicação de Taxas de Derrama no Município 

de Condeixa-a-Nova a cobrar no 2023.  

 

1.2.5. Apreciação e Votação das Propostas para a Fixação de Taxas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2023 - Taxa Genérica – Redução para Agregados 

Familiares e Majorações e Minorações Diversas.  

 

1.2.6. Apreciação e Votação da Proposta relativa à participação variável no IRS a cobrar no 

ano de 2023.  

 

B.1.3. Património e Controlo 

 

1.3.1. Hasta Pública para a alienação de três prédios sitos na Zona Industrial Ligeira, da União 

das Freguesias de Sebal e Belide – Adjudicação definitiva.  

 

B.1.4. Contratação Pública 

 

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

urbana, lavagem de contentores e recolha de óleos alimentares usados no Município de 

Condeixa-a-Nova, para 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. 

 

B.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  

B.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações  

 

2.1.1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município relativo a danos causados 

no passeio de acesso a moradia- Proposta de indeferimento (Decisão Final).  

 

2.1.2. Protocolo de parceria celebrado entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Odisseias 

Puras – Viagens e Animação Turística SA.  

 

B.2.2. Secção de Recursos Humanos 
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2.2.1. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado – dois (2) 

postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (cabouqueiro).  

 

2.2.2. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um 

posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (carpinteiro). 

 

2.2.3. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um 

posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (mecânico).  

 

2.2.4. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um 

posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico (área de educação).  

 

2.2.5. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um 

posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (engenharia civil), para a Divisão 

de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento.  

 

2.2.6. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um 

posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (engenharia eletromecânica). 

 

C. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento  

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

 

1.1. Processo nº 01/2021/54 – Lídia Marta dos Santos Cunha - legalização de obras de 

ampliação e alteração de habitação e legalização de obras de construção de anexos, com 

obras ainda por realizar – Alqueives, União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 

1.2. Processo nº 01/2022/20 – Manuel Pocinho Valente – legalização de obras de alteração e 

ampliação de habitação - Anobra, Freguesia da Anobra.  
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1.3. Processo nº 08/2022/80 - Mateus & Palricas - constituição em regime de propriedade 

horizontal - Urbanização Quinta de S. Tomé, lote 33, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias 

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

 

1.4. Processo nº 14/2022/30 em nome de Carlos Alberto Gaspar Pimenta Martins, referente às 

condições de segurança e salubridade e do estado de conservação de imóvel sito em Avª 

Visconde Alverca nº 51 e 53, em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha 

e Condeixa-a-Nova. 

 

C.2.Divisão de Obras  

 

1. Coesão Territorial - Requalificação Urbana - Execução do PARU - Reabilitação da Fábrica 

de Cerâmica de Conímbriga - Empreitadas - Aprovação de subempreitada. 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 9 de setembro de 2022.  
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 
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 ------------Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, no Salão 

Nobre do Município de Condeixa-a-Nova, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara 

Municipal, estando presentes o Sr. Presidente, Nuno Miguel Martins Rondão Moita da Costa, o 

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

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

Capitão e Susana Margarida Costa de Almeida Devesa.  --------------------------------------------------  

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

 

I. Discussão e votação de ata da reunião ordinária do dia 31-08-2022. 

 

 ------------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. Vice-Presidente, o Sr. Vereador Nuno Claro e a Sra. Vereadora Susana Devesa 

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 pronunciassem sobre os assuntos que entendessem.  ----------------------------------  

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra, começando por questionar a quem é 

que o Sr. Presidente solicitou a análise jurídica referenciada na reunião de Câmara de 25 de 

outubro de 2017, há praticamente seis anos, que visava as transmissões online das reuniões 

de Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, questionou se o processo SIADAP – Sistema de Avaliação dos 

trabalhadores, relativo ao biénio 2019/2020 já se encontra concluído, tendo em conta que já 

passaram cerca de 21 meses e se o assunto da opção gestionária também está a ser tratado 

em simultâneo com a conclusão desse processo, tal como o Sr. Presidente tem vindo a afirmar 

em reuniões anteriores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, recordou que ficou de lhe ser enviada informação sobre o valor da 

receita obtida no ano de 2022 no âmbito dos processos de contraordenação relativa ao 

estacionamento proibido, a qual ainda não lhe chegou apesar de ser sempre referido que a 

mesma será reportada posteriormente.  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Recordou também que há meses que vai questionando sobre a atividade da Unidade 

Local de Proteção Civil de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, registando que o responsável 

máximo da Proteção Civil do concelho, que anunciou a criação da referida unidade em 
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novembro de 2015, não foi capaz até à data de fornecer qualquer informação que fosse sobre 

a atividade desta unidade local. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu igualmente, que a propósito do contrato celebrado no passado dia 23 de 

junho 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, foi solicitado na reunião de Câmara do passado dia 17 de 

agosto informação sobre qual o valor que deste montante podia ser imputado apenas às 

necessidades do Museu PO.RO.S., informação essa que também ainda não lhe chegou.  -------  

 ------------Mencionou ainda que solicitou há meses informação sobre os apoios às despesas 

veterinárias em clínicas privadas: o que se apoia, quem se apoia e em que clínicas se presta 

esse apoio, tendo o Sr. Vice-presidente dado conta numa das anteriores reuniões que as 

mesmas já tinham sido apresentadas ao Sr. Presidente da Câmara, mas o facto é que até à 

data nada lhe foi enviado sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Recordou ainda que foi solicitado há muito tempo pelo Sr. Vereador Luis Silva 

informação sobre os encargos totais, do ponto de vista analítico (custos com pessoal, limpeza e 

outros associados), relativos às festas de Santa Cristina, cuja informação ficou de ser 

reportada, mas que também, decorridos dois meses, ainda não lhe chegou.  -------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que o Projeto do Regulamento do Museu PO.RO.S 

esteve em consulta pública até ao dia 15 de agosto de 2022, questionando a esse propósito se 

o mesmo mereceu alguma sugestão durante esse período e se será levado à ordem do dia da 

próxima Assembleia Municipal. Ainda no mesmo contexto, referiu que internamente já o dá 

como válido, pelo que questiona sobre a eficácia das normas que no Regulamento tratam os 

instrumentos de gestão do Museu, referindo-se aqui ao artigo 8.º que prevê o plano anual de 

atividades, o orçamento anual, o relatório de atividades e as informações estatísticas sobre 

visitantes e utilizadores. Por fim, referiu que sobre as contas do Museu relativas a 2021, 

solicitadas há muito, nada ainda se sabe e nada foi presente sobre o assunto nas reuniões de 

Câmara.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente questionou, a propósito da Estratégia Local de Habitação e dos dois 

milhões de euros anunciados pelo executivo em março de 2021 para esse efeito, quantos 

euros desses dois milhões já foram aplicados e quantas famílias condeixenses já beneficiaram 

desta estratégia desde que a mesma foi anunciada. ---------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, recordou que no âmbito do processo urbanístico presente na reunião de 

Câmara anterior relativo ao pedido de parecer sobre a atribuição de direitos de prospeção e 

pesquisa de depósitos minerais de caulino e minerais associados, numa área situada nos 

concelhos de Soure e Condeixa-a-Nova, foi solicitada informação sobre a zona exata da 

prospeção, com planta de localização, contudo, a mesma ainda não lhe chegou.  ------------------  
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 ------------Por fim, referiu que a resposta a todas as questões colocadas anteriormente e muitas 

outras que não referiu por economia de tempo estão por cumprir. ---------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que na listagem presente em reunião de Câmara no 

âmbito do Concurso Público para aquisição de serviços de limpeza das instalações da Câmara 

Municipal de Condeixa-a-Nova estranhou não ver constar da mesma a Casa Museu Fernando 

Namora, razão pela qual pergunta se existe algum motivo que justifique a exclusão desse 

edifício desse concurso.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que a propósito da questão colocada na última reunião de 

Câmara sobre a receita obtida com a venda dos terrenos rústicos da Zona Industrial, o Sr. 

Presidente respondeu e fez constar na respetiva ata que se trata de uma receita de capital não 

consignada, podendo por isso ser alocada a qualquer tipo de despesa de capital, 

nomeadamente investimentos ou outras despesas de capital, consoante as necessidades e 

prioridades estabelecidas ou a estabelecer. Neste sentido, pergunta quais são as prioridades já 

estabelecidas nas quais se pensa aplicar a receita obtida com estas vendas.  -----------------------  

 ------------Continuando, perguntou se à data de hoje deu entrada na Câmara Municipal algum 

pedido no âmbito do regime excecional e temporário de revisão de preços nos contratos 

públicos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio, recordando que quando 

questionou pela primeira vez sobre esta matéria foi respondido que não se tinha, na ocasião, 

registado qualquer pedido.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, perguntou a propósito da Semana da Juventude que decorreu em 

Bretten, qual a avaliação que se fez da mesma, sugerindo neste contexto que se levasse à 

próxima Assembleia Municipal um ponto de situação sobre as várias geminações.  ----------------  

 ------------Mudando de assunto, mencionou que a Associação Terras de Sicó juntou no passado 

dia 7 de setembro, em Penela, autarcas, técnicos municipais e parceiros dos seis municípios 

para fazerem um ponto de situação sobre os vários projetos que aquela associação de 

desenvolvimento tem pela frente. Estas "Jornadas Internas de Avaliação Progresso" tiveram 

como principal foco a monitorização dos projetos em curso e a antecipação do trabalho para 

novos desafios. Neste sentido, solicitou que lhe fizessem chegar a informação partilhada e 

recebida nestas jornadas, para que também se possa acompanhar essa monitorização dos 

projetos em curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Sobre a edição do Orçamento Participativo 2022, referiu que espera que já tenham 

sido corrigidas as referências erradas e contraditórias que constavam na página do Município e 

na página especialmente dedicada ao Orçamento Participativo, recordando que sobre esta 

matéria foi publicado o Aviso n.º 1968/2020 no Diário da Republica de 5 de fevereiro, que 

submeteu a consulta pública um Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo, sendo 

que nada mais se viu publicado sobre o assunto. Dito isto e uma vez que se está a um dia do 
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encerramento do prazo, pergunta se o processo de divulgação e recolha de propostas da 

edição 2022 tem decorrido conforme o previsto e quantas foram as propostas recebidas até ao 

momento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, mencionou que no âmbito da politica de apoio ao desporto federado, 

assunto presente na última reunião de Câmara, convinha esclarecer se a Câmara Municipal 

interrompeu as transferências dos montantes previstos nas tabelas aprovadas relativos aos 

exames médicos-desportivos (€10,00/atleta), dado que há vários clubes que neste início de 

época notificam os pais dos atletas dos escalões da formação para que estes assumam os 

custos desses exames na íntegra. A ser verdade, impõe-se que se alertem os clubes neste 

início de nova época desportiva de que este custo não deve ser solicitado aos pais, 

considerando que os clubes recebem apoio da Câmara Municipal específico para este efeito. 

Por outro lado, a verificar-se a insuficiência deste apoio que se mantém igual há quase dez 

anos, crê que está na hora de atualizar esse montante que vem sendo até aqui de €10/atleta. --  

 ------------Mais referiu, que está aberto o concurso n.º 2022-2012-01, do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, que encerrará a 31 de outubro, para apoios ao 

equipamento das Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais. Pretende-se com este apoio que 

as entidades detentoras de equipas/brigadas de Sapadores Florestais possam adquirir ou 

substituir Equipamento de Proteção Individual (EPI). Acrescentou ainda que podem beneficiar 

deste regime as entidades detentoras de equipas/brigadas de Sapadores Florestais - como é o 

caso das autarquias locais - que se encontrem operacionais. A taxa máxima de financiamento é 

de 100%, até ao limite máximo de €800,00 (oitocentos euros) por Sapador Florestal e de 

€4.000,00 (quatro mil euros) por equipa de Sapadores Florestais operacional, não incluindo 

IVA. Infelizmente, por Condeixa a Equipa de Sapadores Florestais não está operacional, pelo 

que, assim sendo perde-se, por inação deste executivo, mais esta oportunidade de 

financiamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, mencionou que a União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova anunciou muito recentemente a limpeza de uma área de terreno contígua à 

antiga estrada de Tomar, junto à Mata de Albufarda, no entroncamento com o IC3. Citando a 

publicação daquela União de Freguesias, “…trata-se de um espaço que vinha servindo 

abusivamente para despejos e abandono de monos e de diversos resíduos ao longo dos anos”. 

Nenhum reparo a fazer a não ser elogiar a iniciativa; não obstante, sobre o mesmo espaço, a 

AAP-Associação de Autocaravanismo Portuguesa deu nota de que se trata do seu futuro 

“Parque Rural”, divulgando inclusive desenhos e croquis da configuração do mesmo, 

manifestando que vem aplicando ali o seu dinheiro (nas ditas obras de limpeza) e agradecendo 

especialmente ao Sr. Presidente da União das Freguesias por todo o apoio neste projeto. 

Neste contexto, pergunta de quem é a propriedade daquele terreno, que projeto é este que já 
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está a ser implementado numa zona que se considera sensível para o desenvolvimento urbano 

desta Vila e sem que nada aqui tenha passado nas reuniões de Câmara.  ----------------------------  

 ------------Seguidamente, questionou se por Condeixa se verifica a falta de professores neste 

inicio de ano letivo, propondo neste contexto que se criasse, à semelhança do que já se faz em 

alguns concelhos, uma bolsa de imóveis para arrendamento/alojamento para professores 

deslocados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Questionou também se a Escola Profissional INTEP inicia as suas atividades já neste 

ano letivo 2022/2023 ou se ainda aguarda aprovação.  -----------------------------------------------------  

 ------------Perguntou ainda, tendo em conta a divulgação dos resultados das candidaturas ao 

ensino superior, se a Câmara Municipal procurou obter informação sobre as colocações de 

alunos oriundos de Condeixa, quantos alunos se candidataram, quantos foram colocados, em 

que cursos e em que instituições de ensino superior, acrescentando que as respostas a estas 

perguntas haverão de ser muito úteis para algumas opções que se terá de tomar hoje e no 

futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, referiu que foi recentemente anunciado que o Instituto 

Politécnico de Coimbra (IPC) vai instalar um polo de ensino superior em Cantanhede, no 

âmbito de um protocolo assinado no passado dia 9 de setembro com a Câmara Municipal 

daquela cidade. A Escola Cantanhede Creative School vai assim iniciar funções já neste ano 

letivo de 2022/2023. Acrescentou ainda que já esta semana foi notícia que o Reitor da 

Universidade de Coimbra determinou a criação de um polo universitário na cidade da Figueira 

da Foz, sendo que este Projeto Especial Campus Universitário da Figueira da Foz contará com 

a parceria da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Neste sentido, lamenta que por Condeixa 

nada se regista quanto a este tipo de projetos ou iniciativas e se fique apenas pelas fotografias 

de celebração da existência de um bilhete conjunto Universidade - PO.RO.S. -----------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que há, entretanto, uma nova localização possível para 

a construção do aeroporto destinado a aliviar a Portela. Um grupo de investidores privados 

quer construí-lo a norte do Tejo e as proximidades da área de serviço de Santarém na 

Autoestrada do Norte (A1) têm sido apontadas como a localização provável do aeroporto 

proposto pelo grupo de investidores, acrescentando que o Município de Leiria gosta da ideia. 

Assim sendo, atendendo às recentes Cimeiras realizadas entre as Comunidades 

Intermunicipais da Região de Coimbra (CIMRC) e da Região de Leiria (CIMRL), pergunta se 

este tema voltou a ser debatido na reunião da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra ou entre as Comunidades Intermunicipais. ---------------------------------------------------------  

 ------------Mais referiu, que sob o lema “Travar o PrEC”, identificado como Processo de 

Empobrecimento em Curso e considerando que a resposta do Governo à crise não alivia a 

austeridade que se abateu sobre os portugueses, os Municípios de Lisboa e de Cascais estão 
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a trabalhar numa solução conjunta, de âmbito supramunicipal, que proteja as famílias da crise e 

ampare as empresas perante os violentos choques económicos no horizonte. Neste sentido, 

pergunta se por Condeixa, de forma isolada ou em conjunto com outros municípios que 

integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra ou da região Sicó existem 

medidas previstas neste contexto.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT) prevê, no seu artigo 189.º, nº 3 que as Câmaras Municipais elaborem 

relatórios periódicos, com uma periodicidade quadrienal sobre o estado do ordenamento do 

território - Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) - a submeter à 

apreciação das respetivas Assembleias Municipais, nos quais seja efetuado um balanço da 

execução dos instrumentos de gestão territorial de âmbito local em vigor, bem como dos níveis 

de coordenação interna e externa verificados, fundamentando uma eventual necessidade de 

revisão dos mesmos. Esse relatório incide sobre os instrumentos de gestão territorial, em 

particular o Plano Diretor Municipal, bem como sobre as dinâmicas de transformação e sobre a 

coerência entre os diferentes instrumentos e estratégias municipais e supramunicipais com 

incidência territorial no concelho. Os relatórios sobre o estado do ordenamento do território 

devem ser objeto de uma ampla participação pública, prevendo o RJIGT que, assim que esteja 

concluída a sua elaboração, sejam submetidos a um período de discussão pública. A não 

elaboração dos relatórios sobre o estado do ordenamento do território no prazo estabelecido 

determina mesmo a impossibilidade de rever os planos municipais. Ora, a página de internet do 

Município é completamente omissa quanto a este Relatório, não se encontrando uma 

referência, nem mesmo um separador de março de 2022 sobre a monitorização do PDM de 

2015 resolve o assunto. Assim sendo, questiona se foi ou não elaborado este Relatório que a 

Lei impõe às autarquias locais.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, sugeriu no âmbito da necessária e urgente atualização da página de 

internet do Município, que fosse criado um separador próprio e autónomo, de fácil consulta e 

acesso sobre o tema “Descentralização de Competências” de forma a informar os munícipes 

sobre as competências delegadas e assumidas: quais foram as competências assumidas, 

como e quando é que as mesmas foram assumidas.  -------------------------------------------------------  

 ------------A Sra. Vereadora Susana Devesa tomou a palavra, começando por referir que foi em 

2018 que, pela primeira vez, ouviu ser feita referência à construção de um canil intermunicipal, 

ideia que parece nunca ter passado disso mesmo, sendo que em 2021 foi referido que o 

projeto não teria viabilidade, sendo necessário avançar para a construção de um canil 

municipal. Neste sentido e passado quase um ano, solicita informação sobre o ponto de 

situação do processo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Prosseguindo, mencionou que após a colocação das árvores na Urbanização Quinta 

do Barroso, processo que já decorreu há alguns meses, verifica-se que a calçada em torno das 

mesmas continua por repor. Há também pequenos depósitos de pedra de calçada nos 

passeios, sem qualquer sinalização. Assim, pergunta para quando está prevista a resolução 

desta questão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Continuando, referiu que aproximadamente um ano após a retirada dos 

equipamentos do Parque Infantil da Urbanização Nova Faia, verifica-se que estes ainda não 

foram repostos, razão pela qual questiona qual o motivo para esta demora.  -------------------------  

 ------------Mudando de assunto, questionou se o programa de atribuição de bolsas de estudo a 

alunos que realizem teses de licenciatura e mestrado no âmbito da história, património, turismo, 

educação e economia do concelho de Condeixa já se encontra em vigor e, em caso afirmativo, 

como pode um estudante candidatar-se e quantas bolsas já foram atribuídas no âmbito deste 

programa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, referiu que em anos anteriores já teve a oportunidade de verificar que este 

executivo não se mostra sensível relativamente às consequências da utilização recorrente de 

herbicidas com glifosato nem mostra abertura à utilização de alternativas viáveis ao controlo de 

plantas infestantes sem o uso destes herbicidas. Assim, apela a que, pelo menos, os avisos 

relativos à aplicação destes herbicidas sejam colocados de forma mais eficaz, ou seja, não 

podem estar apenas numa das extremidades das ruas intervencionadas ou a meio destas. 

Mais importante ainda seria a não aplicação destes produtos em passeios adjacentes a 

espaços utilizados por crianças. Este cuidado não se verifica, por exemplo, junto ao parque 

infantil da Urbanização da Quinta do Barroso.  ----------------------------------------------------------------  

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

reuniões de Câmara de 8 de junho e de 20 de julho de 2022 alertou para a necessidade de 

limpeza dos lotes não construídos na Urbanização da Barreira, no entanto, verifica-se que a 

limpeza continua por realizar, constituindo um risco acrescido à propagação de incêndios e 

criando condições para a proliferação de bicharada que invade as habitações, razão pela qual 

pergunta quando é que os proprietários foram notificados e, em caso afirmativo, porque é que 

os terrenos não foram ainda limpos.  -----------------------------------------------------------------------------   

 ------------Prosseguindo, referiu que na última reunião de Câmara foi apresentado o Plano de 

Redução do Consumo de Água, elaborado como resposta à situação de seca que o país 

atravessa, mas também como reação à solicitação da Comunidade Intermunicipal da Região 

de Coimbra. Complementarmente, o Sr. Presidente informou que foi iniciado o procedimento 

para a remodelação do sistema de telegestão da rede de abastecimento de água e para a 

deteção de fugas, tendo ainda informado que solicitou aos serviços um levantamento detalhado 

da rede de águas, com indicação da idade das condutas, o qual faria chegar aos membros do 
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órgão executivo. Também se ficou a saber que, a curto prazo, será necessário investir cerca de 

um milhão e meio de euros na renovação da rede de abastecimento de água do Município de 

Condeixa. Pela primeira vez, o Sr. Presidente apresentou valores sobre este tema e sobre o 

mau desempenho global da rede. Ainda neste contexto, referiu que enquanto Vereador do PSD 

tem trazido à discussão, repetidamente, estes temas, sem que se tenham observado ações 

sistemáticas atinentes a melhorar a situação. É, por isso, com satisfação que se vê, finalmente, 

um primeiro esforço para conhecer a dimensão do problema e, com base nesse conhecimento, 

começar a resolvê-lo. Conhecer e caracterizar melhor o problema não resolverá nada, só por 

si, mas é um começo, contudo, considera que dever-se-ia ir mais longe, como acontece, por 

exemplo, em Montemor-o-Velho, onde já está em implementação um verdadeiro sistema de 

monitorização do sistema de abastecimento de água. -------------------------------------------------------  

 ------------Já no que diz respeito a outra infraestrutura crítica para a vida dos munícipes – a 

infraestrutura rodoviária – nada se verifica, pelo que pergunta se será necessária uma situação 

de crise como é agora a de seca, talvez períodos de chuvas intensas ou inundações, cada vez 

mais prováveis, que deixem a rede inoperacional para que, também no caso das infraestruturas 

rodoviárias, se decida solicitar o levantamento da rede viária, a idade dos pavimentos, as 

condições da drenagem das vias, a estimativa de investimento no curto e no médio prazo para 

que a rede rodoviária continue a cumprir cabalmente a sua função ou espera-se que a rede 

fique tão degradada que não haja capacidade financeira para repor a rede em condições 

adequadas de funcionamento e, só então, se faça um plano de emergência, custe o que custar, 

porque a situação de emergência assim o exigirá.  -----------------------------------------------------------  

 ------------Continuando, referiu que o estado de degradação que o pavimento do IC2 apresenta 

na zona de Condeixa levou-o a perguntar ao Sr. Presidente, há meses, se tinha informação da 

parte da Infraestruturas de Portugal sobre o planeamento de uma intervenção naquele local, 

pelo que questiona a este propósito e na sequência do compromisso do Sr. Presidente em 

averiguar a situação junto daquela entidade, se já obteve alguma informação sobre o assunto.   

 ------------Mudando de assunto, questionou qual o ponto de situação do processo relativo à via 

de acesso à Urbanização Quinta do Barroso, tendo em conta que o projeto técnico já foi 

adjudicado há muito tempo e para quando se espera uma intervenção naquele local.  -------------  

 ------------Perguntou ainda para quando se prevê apresentar em reunião de Câmara e em 

sessão da Assembleia Municipal a proposta do Plano Estratégico 2030 para Condeixa, para o 

qual os Vereadores do PSD já apresentaram várias propostas.  ------------------------------------------  

 ------------De seguida, questionou qual o ponto de situação do processo de Cogestão da 

Reserva Natural do Paul de Arzila, no qual participa o Município de Condeixa, nomeadamente, 

no que respeita à execução dos objetivos estabelecidos para o plano de ação do corrente ano.   
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 ------------Por fim, referiu que a propósito da referência feita na reunião de Câmara anterior 

relativa à reunião realizada com a ERSUC sobre os dados que se considerou não refletirem o 

investimento feito pelo Município nesta área dos resíduos urbanos, a Sra. Vereadora do 

pelouro informou que aquela entidade enviou à Câmara Municipal algumas correções, julgando 

que neste momento os mesmos estão em conformidade com a realidade deste município. 

Neste sentido, pergunta que correções foram efetuadas e que indicadores foram melhorados 

face aos dados que são públicos, designadamente os disponibilizados pelo portal PORDATA, 

solicitando neste contexto que lhe fossem enviadas as melhorias em comparação com os 

dados que foram apresentados anteriormente aquando da apresentação feita pela Chefe da 

Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos sobre o Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos.  ---  

 ------------Face às questões colocadas pelo Sr. Vereador Nuno Claro, o Sr. Presidente começou 

por referir que não foi solicitada externamente qualquer análise jurídica sobre a transmissão 

das reuniões de Câmara, sendo que se trata de uma questão já ultrapassada dado que essa 

possibilidade consta do Regimento atualmente em vigor, faltando apenas definir as condições e 

quando se iniciarão as reuniões nesses moldes.  -------------------------------------------------------------   

 ------------Relativamente ao processo da avaliação de desempenho dos trabalhadores da 

Câmara Municipal referente ao biénio 2019/2020, informou que o processo se encontra 

concluído, tendo inclusivamente já sido feita a atualização dos salários no âmbito do mesmo. 

Acrescentou ainda, que reuniu com o pessoal dirigente no sentido de o SIADAP para o atual 

biénio correr dentro dos prazos legais, pretendendo acompanhar de perto todo o processo.  ----  

 ------------Quanto à questão colocada sobre a receita obtida, no presente ano, no âmbito dos 

processos de contraordenação relativo ao estacionamento proibido, solicitou à Chefe da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, presente na reunião, que se pronunciasse 

sobre o assunto, tendo a mesma informado que, aquando da concretização da transferência da 

competência, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária transferiu em bloco o valor de 

1.475,74€, correspondente a autos de contraordenação levantados pela GNR no período de 1 

de janeiro a 16 de maio de 2019, sendo que do valor transferido 30% foi entregue à GNR 

(entidade que levantou o auto). Posteriormente, foi ainda transferido pela Autoridade Nacional 

de Segurança Rodoviária para a conta deste Município o valor de €90,00, correspondente à 

verba arrecada relativa a autos leves de estacionamento levantados até 24 de junho de 2021, 

distribuído na mesma proporção. Foi também arrecadado o valor de €60,00, liquidada ao 

autuante no momento da fiscalização correspondente a uma coima de março de 2021, 

entregue a esta Câmara Municipal diretamente pela GNR.  ------------------------------------------------  

 ------------Mais esclareceu, que neste momento todos os valores pagos à Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, no âmbito das contraordenações rodoviárias no domínio 

do estacionamento proibido, ainda não foram transferidos para os Municípios que celebraram o 
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protocolo no âmbito dos serviços partilhados, uma vez que aquela entidade se encontra a 

ultimar a operacionalização do sistema de distribuição da receita arrecada, nomeadamente 

através da contratualização de uma plataforma digital para o efeito. ------------------------------------   

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Coordenador Municipal da 

Proteção Civil que esclarecesse a questão colocada sobre a Unidade Local de Proteção Civil 

da União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, tendo o mesmo referido 

que as Unidades Locais de Proteção Civil são criadas pelas Juntas de Freguesia, tendo nesse 

âmbito sido apresentada por aquela União das Freguesias uma proposta para a constituição 

desta unidade, a qual mereceu parecer vinculativo da Comissão Municipal de Proteção Civil, 

emitido a 15 de novembro de 2015. Mais referiu, que não estando legalmente estabelecido, 

não foi enviado qualquer relatório das atividades desenvolvidas pela Unidade Local de 

Proteção Civil.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que seria expectável que desde 2015 

para cá se procurasse saber quais as atividades desenvolvidas pela Unidade Local de 

Proteção Civil.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em resposta, o Sr. Coordenador Municipal da Proteção Civil referiu que sempre que 

solicitada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, a Unidade Local de Proteção Civil da União 

das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova tem desempenhado as funções 

previstas no artigo 7.º do Decreto-Lei nº 44/2019 de 1 de abril, nomeadamente na prevenção e 

avaliação de riscos, sensibilização e informação pública e apoio às ocorrências, recordando a 

sua atuação aquando da tempestade Leslie, nos incêndios de 2017 e nos incêndios que 

ocorrem na União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, na prevenção de 

limpeza de vários caminhos assim como em ações de vigilância de áreas florestais sempre que 

os estado especial de alerta se encontre em nível Laranja ou Vermelho, devidamente articulado 

com o Serviço Municipal de Proteção Civil e demais agentes de Proteção Civil do Concelho. ----  

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para acrescentar que embora a Câmara 

Municipal não tenha competência para controlar a atividade das Juntas de Freguesia, solicitou, 

entretanto à União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova informação sobre 

a Unidade Local de Proteção Civil, a qual poderá oportunamente fazer chegar aos Srs. 

Vereadores.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, esclareceu que foi celebrado 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, 

acrescentando que fazem parte desta prestação de serviços 285 equipamentos, dos quais 5 

são do Museu PO.RO.S, com um valor aproximado de 1.000,00€, com IVA incluído. --------------  
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 ------------No que diz respeito às despesas veterinárias e apesar de considerar que se trata de 

uma questão “micro” colocada pelo Sr. Vereador Nuno Claro, informou que: em 2020 foi gasto 

nestes serviços o valor de 14.423,00€; em 2021 foi gasto 12.592,00€ e em 2022 foi gasto até à 

presente data o valor de 9.301,00€.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu ainda que assim que for disponibilizada pelos serviços a informação, do ponto 

de vista analítico, relativa aos encargos com as Festas de Santa Cristina, apresentará a mesma 

em reunião de Câmara ou enviará por email.  -----------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à questão colocada sobre o Regulamento do Museu PO.RO.S, informou que 

não foi apresentada qualquer sugestão no período de consulta pública, pelo que o mesmo será 

presente na próxima sessão da Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. Já no que diz 

respeito ao pedido de informação sobre as contas do Museu PO.RO.S relativas ao ano 2021, 

informou que a mesma será, oportunamente, remetida.  ----------------------------------------------------  

 ------------Sobre as questões colocadas sobre a Estratégia Local de Habitação, solicitou ao 

Vereador Carlos Canais que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o mesmo referido que 

neste momento ainda não beneficiaram da Estratégia Local de Habitação quaisquer munícipes, 

não tendo sido apresentados quaisquer pedidos no âmbito da mesma. Acrescentou ainda, que 

já se avançou com os projetos para a reabilitação das três casas, propriedade do Município.  ---  

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para acrescentar que embora a Estratégia Local 

de Habitação seja um assunto importante, não tem para Condeixa, felizmente, a premência 

existente noutros Municípios.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito à solicitação feita no âmbito do processo urbanístico presente na 

reunião de Câmara anterior, relativo ao pedido de parecer sobre a atribuição de direitos de 

prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caulino e minerais associados, numa área 

situada nos concelhos de Soure e Condeixa-a-Nova, referiu que o mesmo será, entretanto, 

remetido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, esclareceu que a Casa Museu Fernando Namora não integra a lista 

de edifícios no Concurso Público para aquisição de serviços de limpeza das instalações da 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, dado que a limpeza da mesma é assegurada pelas 

trabalhadoras da Câmara Municipal à semelhança de outros edifícios pertencentes a estes 

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

 ------------ Sobre a receita obtida com a venda dos terrenos da Zona Industrial, reiterou que se 

trata de uma receita de capital não consignada, podendo por isso ser alocada a qualquer tipo 

de despesa de capital, cujas prioridades constam das GOP´s, tais como a execução de 

saneamento nos Fornos de Castel, entre outras, relembrando, neste contexto, que não existem 

fundos comunitários para infraestruturas rodoviárias. --------------------------------------------------------  
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 ------------Informou também que irá averiguar junto dos serviços se chegou à Câmara Municipal 

algum pedido realizado no âmbito do regime excecional e temporário de revisão de preços nos 

contratos públicos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação à Semana da Juventude que decorreu em Bretten, solicitou à Sra. 

Vereadora Ana Manaia que se pronunciasse de forma sucinta sobre o assunto, tendo esta 

informado que a mesma decorreu muito bem, tendo os jovens participado em diversas 

atividades, cujo tema era as alterações climáticas, face ao qual foram levadas pelas mesmas 

filmagens do que existe em Condeixa sobre o assunto. Acrescentou ainda, que ficou satisfeita 

em saber que Condeixa está no bom caminho no que diz respeito a esta matéria, entendendo 

que estas atividades são muito importantes para que exista a troca de conhecimentos e 

experiências. Ainda no mesmo contexto, informou que para o próximo ano o Festival da 

Juventude decorrerá em Condeixa-a-Nova. Por fim, referiu que Longjumeau não se fez 

representar na Semana da Juventude, dado que o ano letivo já tinha iniciado, pelo que deve 

ser ponderado antecipar o Festival da Juventude a realizar no próximo ano.  -------------------------  

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para se pronunciar sobre a questão colocada 

sobre as “Jornadas Internas de Avaliação Progresso” realizadas pela Associação Terras de 

Sicó em Penela, referindo que caso tenha recebido o resumo da reunião o enviará com todo o 

gosto para os Srs. Vereadores, acrescentando que foi convidado para integrar um dos seis 

painéis presentes e que o objetivo da ação foi revisitar os atuais projetos em curso, cujas 

abordagens territoriais foram as seguintes: “A Arte dos Muros de Pedra Seca” candidato a 

Património Cultural Imaterial da Humanidade | UNESCO; Projeto “LAB SICÓ e o Projeto “A 

Dimensão Cultural de uma Paisagem Protegida”; “Rede de Aldeias do Calcário” - ARUS e 

PERUS. Mais referiu, que no âmbito do Projeto “A Dimensão Cultural de uma Paisagem 

Protegida”, serão consultados todos os municípios envolvidos para apresentar uma proposta 

conjunta visando criar um órgão de gestão, com recursos humanos adequados. Existem 

dúvidas por parte de todos os municípios sobre a eventual atividade cultural e turística nesta 

matéria. Interessa, durante este período, começar a preparar toda a organização do processo, 

com recursos humanos habilitados, dado que se trata de um processo que não é fácil. No que 

diz respeito ao projeto “Rede de Aldeias do Calcário”, trata-se de um projeto que está a ser 

bem conduzido, embora muito no início.  ------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito à questão colocada sobre o Orçamento Participativo, mencionou 

que partilha da opinião do Sr. Vereador sobre a necessidade da atualização da página do 

município nas diversas áreas, pelo que já diligenciou nesse sentido. Ainda assim, a informação 

que lhe chegou sobre o assunto estava em conformidade com o Regulamento. Quanto à 

participação no Orçamento Participativo, adiantou que os esclarecimentos solicitados indiciam 

uma forte participação, tendo sido apresentadas à presente data onze propostas.  -----------------  
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 ------------No que toca à questão colocada sobre o apoio ao desporto federado, mormente, no 

que diz respeito aos critérios estabelecidos para atribuição do mesmo, solicitou ao Sr. Vereador 

Carlos Canais que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o mesmo esclarecido que o valor 

de 10,00€ por atleta federado é um valor de referência e um dos critérios, entre outros, que 

serve de cálculo para atribuição do apoio financeiro aos clubes e associações, cuja despesa 

deve ser comprovada, acrescentando que o valor pedido pelos clubes aos pais transcende a 

Câmara Municipal e que a gestão do apoio concedido pela Câmara Municipal cabe às 

entidades que o recebem. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que a Câmara Municipal não se deve 

isentar de todo do destino do apoio financeiro concedido.  -------------------------------------------------  

 ------------Em resposta, o Sr. Vereador Carlos Canais referiu que a Câmara Municipal não tem 

qualquer interferência no valor que os clubes cobram para a prática desportiva, reiterando que 

se estabelecem critérios justos e equilibrados definidos, anualmente, para atribuição dos apoios 

concedidos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que a Equipa de Sapadores Florestais 

está constituída a nível de recursos humanos, solicitando de seguida ao Sr. Vice-presidente 

que se pronunciasse sobre o processo, tendo o mesmo esclarecido que foi feito um concurso 

público para aquisição de nova viatura para a Equipa de Sapadores Florestais, tendo sido 

apresentadas propostas por três empresas acima do preço base, pelo que dada a urgência do 

processo, avançou-se de imediato para novo procedimento com vista à resolução do processo, 

com a maior celeridade possível.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente esclareceu que embora lhe pareça uma boa 

iniciativa, não tem qualquer informação sobre a atuação da União das Freguesias de Condeixa-

a-Velha e Condeixa-a-Nova na limpeza do terreno abordado, contudo, irá indagar sobre o 

assunto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente ao inicio do ano letivo referiu que o mesmo iniciou com as jornadas 

Fernando Namora, iniciativa que a Câmara Municipal tem vindo a replicar.  --------------------------  

 ------------Quanto à falta de professores, deu conta que o Sr. Ministro da Educação anunciou 

que há cerca de 160 mil alunos sem professores, sendo que em Condeixa, embora não 

disponha de dados atualizados, existem professores que apresentaram atestados médicos e 

que estão a condicionar a ausência de professores em determinadas disciplinas e em 

determinadas turmas, solicitando à Sra. Vereadora Ana Manaia que acompanhasse o processo 

e desse conhecimento do ponto de situação em reunião do órgão executivo.  ------------------------  
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 ------------No que concerne ao alojamento para professores deslocados, referiu que considera 

ser uma boa ideia, a qual registou, podendo-se ver, entretanto, na realidade do Agrupamento 

de Escolas de Condeixa, o atual grau de deslocalização dos mesmos.  --------------------------------   

 ------------Quanto à Escola Profissional INTEP, embora tudo tenha sido tratado em contra 

relógio, foi feito um esforço, quer pela empresa que a gere quer pela Câmara Municipal, dentro 

da sua competência, para o arranque da mesma, no entanto, presume que o mesmo não se 

consiga concretizar neste ano letivo.  ----------------------------------------------------------------------------   

 ------------Quanto às questões colocadas sobre o acesso doa alunos condeixenses ao ensino 

superior, solicitou à Sra. Vereadora Ana Manaia que se pronunciasse sobre o assunto, tendo a 

mesma informado que já solicitou os dados, pelo que reportará assim que tiver os mesmos na 

sua posse.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente recordou o Sr. Vereador Nuno Claro do 

Protocolo de Parceria celebrado entre o Instituto Politécnico de Coimbra e o Município de 

Condeixa-a-Nova, no âmbito da candidatura ao aviso n.º 01/PRR/2021 para implementação 

dos Programas Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos, o qual foi presente e aprovado em 

reunião de Câmara e que também será um dia destes anunciado no jornal.  -------------------------  

 ------------No que concerne aos assuntos debatidos entre as Comunidades Intermunicipais da 

Região Coimbra e de Leiria, mais concretamente sobre o aeroporto para a região centro, 

informou que reportará o ponto de situação assim que tiver informação concreta sobre o 

assunto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito às medidas do Governo face à atual conjuntura, referiu que é 

defensor da criação de um programa de apoio às autarquias locais para suportar a inflação, à 

semelhança dos planos já aprovados pelo Governo de apoio às famílias e às empresas, 

acrescentando que a subida generalizada dos preços, em particular os da energia e dos 

combustíveis, provocam impactos enormes na gestão orçamental do Município.  -------------------  

 ------------Sobre a questão colocada sobre o Relatório sobre o Estado do Ordenamento do 

Território (REOT), solicitou à Diretora do Departamento do Urbanismo, Ambiente e de 

Desenvolvimento, presente na reunião, que se pronunciasse sobre o assunto, tendo a mesma 

informado que foi enviado para parecer da APA o resultado da monitorização do Plano Diretor 

Municipal de Condeixa-a-Nova realizada em junho de 2021 pelos serviços técnicos do 

município, contudo, a APA informou que o relatório de ‘Avaliação e Controlo da Avaliação 

Ambiental Estratégica do PDM de Condeixa-a-Nova deverá ser reformulado conforme Nota 

Técnica emitida pela APA. Ora, essa Norma implica a elaboração de estudos que extravasam 

as possibilidades atuais dos serviços pelo que se irá proceder à contratação externa. -------------  

 



                             (Reunião ordinária de 14-09-2022)                Página 20 de 52 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que registou a sugestão do Sr. 

Vereador Nuno Claro sobre a criação de um separador na página do Município dedicado 

exclusivamente à descentralização de competências, a qual considera uma boa sugestão.  -----  

 ------------Face às questões colocadas pela Sra. Vereadora Susana Devesa, o Sr. Presidente 

começou por recordar que o projeto do canil intermunicipal apresentado há algum tempo atrás 

foi considerado na ocasião inadequado face às capacidades dos Municípios envolvidos, 

parecendo-lhe que o mesmo não deixou de constar do plano de atividades da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra. Ainda assim, trata-se de uma matéria que o preocupa, 

tendo como intenção, neste último mandato, de deixar elaborado um projeto para um canil 

municipal, para que se possa avançar, realçando que a inexistência de fundos comunitários 

para o efeito leva a que obras desta natureza não andem com a celeridade que se pretende.  --  

 ------------Relativamente à questão colocada sobre a colocação de árvores na Urbanização da 

Quinta do Barroso, esclareceu que de acordo com informação obtida junto dos serviços, será 

iniciada este mês a reposição da calçada, contudo, partilha da opinião de que deveria ter 

havido uma maior celeridade na reposição da situação, mas que por motivos de ordem técnica 

não foi possível.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Quanto ao Parque Infantil da Urbanização Faia Nova, informou que está a decorrer o 

procedimento para aquisição do equipamento a instalar, acrescentando que foi feita uma 

avaliação das condições de segurança dos parques infantis para eventuais intervenções.  -------  

 ------------No que diz respeito ao programa de atribuição de bolsas de estudo a alunos que 

realizem teses de licenciatura e mestrado no âmbito da história, património, turismo, educação 

e economia do concelho de Condeixa, referiu que não tem de momento qualquer registo sobre 

o assunto, mas que irá indagar o mesmo.  ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, solicitou à Sra. Vereadora Ana Manaia que se pronunciasse sobre a 

questão relacionada com a aplicação de herbicidas, tendo a mesma mencionado que poderá 

ser dada nota pública dos herbicidas usados (contendo glifosato, salientando que diversos 

estudos revelam que o glifosato além de ter pouca dinâmica no solo, o que faz com que 

alguma parte da molécula que não atinja o alvo se degrade de forma rápida e eficaz), 

acrescentando que irá confirmar junto dos serviços se os avisos estão a ser devidamente 

colocados.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Face às questões colocadas pelo Sr. Vereador Silvino Capitão, o Sr. Presidente 

começou por informar que o Serviço de Fiscalização tem realizado as notificações para limpeza 

dos terrenos, concedendo um prazo para o efeito, sendo que irá solicitar aos serviços que 

revisitem os processos e que apresentem o respetivo ponto de situação.  -----------------------------  

 ------------No que diz respeito ao plano de redução do consumo de água, referiu que gostaria 

que o Vereador Silvino Capitão lhe dissesse onde poderá ir buscar cerca de um milhão e 
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trezentos mil euros para melhorar o sistema da rede de abastecimento de água. Acrescentou 

ainda que, tal como já tinha informado na reunião anterior, está em curso o procedimento para 

a remodelação do sistema de telegestão da rede de abastecimento de águas e para a deteção 

de fugas. Tal como já tinha também informado de forma mais detalhada, é necessário intervir a 

curto prazo na rede de águas em diferentes locais do Concelho, cujo investimento importa num 

valor estimado de um milhão e trezentos mil euros, não esquecendo o investimento já feito e 

que melhorou as condições da rede. Este é um processo que não pode parar, no entanto, 

deve-se ter presente o investimento envolvido e a ausência de fundos comunitários para o 

efeito. Acrescentou ainda que não se pode comparar o Município de Condeixa-a-Nova com o 

Município de Montemor-o-Velho, tendo em conta que a percentagem de perdas de águas deste 

último é muito superior à de Condeixa, adiantando que quando não se quis associar aos 

Municípios de Soure, Montemor-o-Velho e Mira com vista à criação do sistema intermunicipal 

de abastecimento de água foi precisamente por considerar que se tinha na altura melhor 

sistema do que aqueles municípios. Por fim, informou que fará chegar aos Vereadores o 

levantamento detalhado da rede de águas, com indicação da idade das condutas, assim que o 

mesmo for disponibilizado pelos serviços. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Informou ainda que fez chegar a sua preocupação à Infraestruturas de Portugal sobre 

o estado do pavimento no IC2 e a necessidade da sua reparação, pelo que aguarda 

informação por escrito sobre o assunto, a qual será reportada assim que for recebida nesta 

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

 ------------Quanto à obra da estrada de acesso à Urbanização Quinta do Barroso, informou que 

assim que o projeto esteja concluído se avançará para o lançamento da respetiva empreitada, 

cuja obra será, previsivelmente, iniciada no decorrer do próximo ano.  ---------------------------------  

 ------------Relativamente ao Plano Estratégico 2030 mencionou que o mesmo será apresentado, 

previsivelmente, no próximo mês de outubro.  -----------------------------------------------------------------  

 ------------No que concerne ao processo de Cogestão da Reserva Natural do Paul de Arzila, 

solicitou ao Sr. Vice-presidente que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o mesmo 

informado que está agendada uma reunião sobre esta matéria para o dia 21 de setembro, que 

decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal, dando posteriormente nota sobre o assunto.  -   

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

solicitasse aos serviços informação sobre os dados pedidos pelo Sr. Vereador Silvino Capitão, 

no âmbito do Sistema de Gestão de Resíduos e na sequência da reunião realizada com a 

ERSUC para o efeito.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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III. Informações  

 

 ------------O Sr. Presidente informou que teve uma reunião no passado dia 12 de setembro com 

o Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e com o Presidente da empresa Águas de 

Coimbra com vista ao inicio do processo de criação de uma empresa intermunicipal para 

gestão do fornecimento de água em baixa. Mais informou que o Presidente da Câmara 

Municipal de Coimbra ficou de contactar o Presidente da Câmara Municipal da Mealhada para 

aferir o interesse deste no processo, recordando que a empresa Águas de Coimbra é uma 

empresa de referência no fornecimento de água, pela qualidade que apresenta e pelas boas 

práticas de gestão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente deu nota de que irá decorrer entre os dias 17 e 30 de setembro a 

terceira edição do Musas – Festival das Artes de Conimbriga: O programa inicia dia 17 de 

setembro, sábado, com o concerto de abertura “Ibéria” protagonizado pela Orquestra Clássica 

do Centro, Fado ao Centro e com o maestro Sérgio Alapont, pelas 21h00 no Museu PO.RO.S. 

No dia seguinte, domingo, dia 17, às 17h30, nas Buracas do Casmilo terá lugar um concerto 

comentado por Helena Freitas, professora catedrática da Universidade de Coimbra e diretora 

do Parque de Serralves, com a participação de Regina Freire, soprano, e de Fábio Fernandes, 

residente em Londres, na guitarra clássica. No dia 25, às 11h00 será promovida uma visita 

guiada às Ruínas de Conimbriga, no mesmo local onde ao final da tarde, a partir das 19h30, 

terá lugar o concerto “De Odessa a Conimbriga”. O maestro Vyacheslav Chernukho-Volich é 

ainda o protagonista do encontro “Nós Sem os Outros” agendado para dia 28 de setembro, às 

18 horas, nas Ruínas de Conimbriga. O programa encerra dia 30 de setembro, no Museu 

PO.RO.S, com um café-concerto apresentado por Mário Velindro, com a participação do 

Ensemble Orquestra Clássica do Centro e dos solistas da Ópera de Odessa Vladyslav Gorai e 

Alina Tkachuk. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia informou que decorreu no dia 7 de setembro a sessão 

de arranque do novo ano letivo assinalado com uma sessão de boas vindas à comunidade 

escolar, organizado pelo Agrupamento de Escolas. O programa realizou-se em Conímbriga 

onde os participantes tomaram conhecimento dos novos trabalhos do campo arqueológico 

através de uma sessão no auditório, assim como visitas guiadas. ---------------------------------------  

 ------------Deu ainda nota de que decorreram no dia 13 de setembro as II Jornadas Fernando 

Namora que incluíram diferentes painéis sobre os mais variados temas ligados aos desafios da 

Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, informou que hoje e amanhã se realizará a receção dos encarregados por 

parte do Agrupamento de Escolas.  -------------------------------------------------------------------------------  
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IV. Ordem do Dia  

 

A. Serviço Municipal de Proteção Civil 

 
1. Colocação de sinalética na Urbanização da Barreira e Casal dos Pocinhos.  

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

junta à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 1.  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a sinalética patente nos 

documentos do processo, em cumprimento do exposto no Regulamento Municipal de Trânsito.  

 ------------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 13 de setembro do ano 

de 2022, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de 261.125,47 euros e em 

operações não orçamentais no valor de 442.054,46 euros. ------------------------------------------------  

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

 

1.2.2. Tomada de conhecimento do Relatório Semestral do Revisor Oficial de Contas 

sobre a situação económica e financeira a 30 de junho de 2021.  

 

--------------Foi presente o Relatório Semestral do Revisor Oficial de Contas sobre a situação 

económica e financeira do Município de Condeixa-a-Nova com referência ao período findo em 

30 de junho de 2022, emitido nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, com base nas Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e 

orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a extensão 

considerada necessária nas circunstâncias, o qual se junta por fotocópia à presente ata para 

dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 2. -----------------------------------  

 ------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, remeter o mesmo à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------  
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1.2.3. Apreciação e Votação da Modificação dos Documentos Previsionais - 4.ª Alteração 

Modificativa (Revisão) ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

 

 ------------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: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------As rúbricas do Orçamento da Receita foram dotadas com base nas regras 

previsionais instituídas, as quais impõem que a sua dotação inicial seja efetuada com base nas 

médias aritméticas dos últimos 24 ou 36 meses; --------------------------------------------------------------   

 ------------Os exercícios económicos de 2020 e 2021 foram anos atípicos no que diz respeito à 

dinâmica económica devido à crise pandémica, pelo que as previsões inscritas no Orçamento 

de 2022 tiveram em consideração uma contração da receita arrecadada nestes dois anos; ------  

 ------------Face à retoma verificada no ano de 2022, existe um conjunto de rubricas que, à data 

de 5 de setembro, apresenta uma execução superior às previsões iniciais, nomeadamente 

algumas relacionadas com taxas e vendas de bens e serviços correntes; -----------------------------  

 ------------Pelos motivos expostos, urge a necessidade de fazer refletir nas Demonstrações 

Previsionais do Município estes ajustamentos, de forma a que o Orçamento do Município 

evidencie uma imagem verdadeira e apropriada dos fundos;  ---------------------------------------------  

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

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

 ------------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; -----------------------------------  

 ------------Face ao explanado, propõe-se a presente modificação aos documentos previsionais – 

4.ª Alteração Modificativa (revisão) que consubstancia, de forma sintetizada os seguintes 

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

 ------------Aumento global do Orçamento no valor de 768.216,00 euros, resultante da 

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

 ------------Aumento da receita corrente no valor de 768.216,00 euros, cujo detalhe se arrola no 

Quadro 1;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Aumento da receita de capital no valor de 329.661,00 euros, cujo detalhe se 

menciona no Quadro 2; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Diminuição da receita de capital no montante de 326.661,00 euros, resultante de 

decréscimo de dotação da rúbrica 09040603 – Venda de outros bens de investimento; -----------  

 ------------Aumento da despesa corrente, no valor de 768.216,00 euros, decorrente dos 

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

 ------------Reforço da rúbrica económica 0102/01010401 – Pessoal em funções (sem GOP): 

330.361,00 euros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------GOP 03 003 2010/5027 – Aquisição de água: 266.545,00 euros; ----------------------------  

GOP 03 004 2010/5025 – Recolha de Efluentes: 171.310,00 euros. ------------------------------------  

 

 ------------Quadro 1 – Reforços do Orçamento da Receita Corrente: -------------------------------------  

Classificação Designação Aumento

 010203  Imposto único de circulação 58 258,00

 010204  Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 278 159,00

 04012302  Loteamentos e obras 214 844,00

 04012303  Ocupação da via pública 12 435,00

 0401239901  Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 17,00

 0401239907  TRH - Taxa de Recursos Hídricos 9 404,00

 0401239999  Outras 4 332,00

 06030699  Outros 8 963,00

 060309  IEFP 1 522,00

 070201  Aluguer de espaços e equipamentos 42 674,00

 07020803  Serviços culturais 9 203,00

 07020804  Serviços desportivos 44 976,00

 0702099902  Almoços Escolares 81 053,00

 0702099903  Certidões 25,00

 08019901  Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 2 351,00

768 216,00Total Reforços do Orçamento da Receita - Corrente
 

 

 

 ------------Quadro 2 – Reforços do Orçamento da Receita de Capital ------------------------------------  

Classificação Designação Aumento

 090106  Venda de terrenos 300 207,00

 10030110  Fundo de Eficiência Energética 11 457,00

 10030705  Fundo Social Europeu 16 584,00

 150101  Reposições não abatidas nos pagamentos 1 413,00

329 661,00Total Reforços do Orçamento da Receita - Capital
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 ------------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 3 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 3 – 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 0,00 238 800,00 -

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

F|SALDO CORRENTE (D)-(E) 282 169,00 0,00 282 169,00 Alinea c), Ponto 3.1.1 POCAL

G|Saldo Corrente 282 169,00 - 282 169,00 -

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

I|EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 18 490,00 - 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, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a 4.ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2022 e submeter a 

mesma à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e votação, ao abrigo da al. a) do nº 

1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------------------  

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

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

a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD.  --------------------------------------------------------------------  

 

1.2.4. Apreciação e Votação da Proposta para a Aplicação de Taxas de Derrama no 

Município de Condeixa-a-Nova a cobrar no 2023.  

 

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

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

 ------------Tem sido apanágio deste executivo valorizar o concelho ao nível empresarial, tirando 

partido da nossa localização, qualidade de recursos humanos e competitividade fiscal, fazendo 

da criação de condições de empregabilidade uma das nossas principais preocupações. Fruto 
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desse desiderato tem sido, desde o início dos nossos mandatos, a existência de uma política 

fiscal agressiva, onde consta, nomeadamente, a não aplicação taca máxima de Derrama. -------  

 ------------Não obstante do atual contexto económico, existe, por outro lado, a necessidade 

desta Autarquia prosseguir a realização de alguns investimentos essenciais para a captação de 

pessoas no Concelho, não esmorecendo o objetivo de contribuir, na medida do possível, para 

atenuar as dificuldades do tecido empresarial e apoiar o desenvolvimento económico e a 

instalação de novas empresas no nosso concelho, a cujos constrangimentos quotidianos este 

Município não é indiferente, mantendo o esforço de investimento público municipal. ---------------  

 ------------No entanto, para assegurar a sustentabilidade das nossas medidas, verifica-se a 

necessidade de dotar o Município de meios financeiros adequados para fazer face às ações 

necessárias ao desenvolvimento do concelho, pois continuamos a debater-nos com alguns 

constrangimentos financeiros, a par da crescente necessidade de aumentar os apoios de 

outras áreas prioritárias de atuação, como seja a educação e ação social. ----------------------------  

 ------------O Regime Financeiro das Autarquias Locais (RFAEL), aprovado pela Lei nº 73/2013, 

de 3 de setembro, estabelece o produto da cobrança de derrama como uma das receitas dos 

municípios, nos termos previstos do artigo 18º do referido diploma, sendo este um imposto que 

é aplicado unicamente sobre as empresas que apresentem lucros para efeitos fiscais. ------------  

 ------------Por outro lado, a referida Lei nº 73/2013 (RFAEL) na sua redação atual, confere aos 

municípios a possibilidade de discriminação positiva, fazendo refletir nas empresas uma 

eventual redução, nas situações em que o volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 

os 150.000,00€, correspondendo genericamente esta grandeza às pequenas empresas e ao 

comércio local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a manutenção 

de uma derrama sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 

das pessoas coletivas (IRC), referente ao exercício económico de 2022 e a cobrar em 2023, 

fixando as seguintes taxas: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------a) Para sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior ultrapasse 

150.000,00 €, uma taxa de derrama de 1%; --------------------------------------------------------------------  

 ------------b) Para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no período anterior não 

ultrapasse os 150.000,00 €, fixar em 0,00% a taxa de derrama. ------------------------------------------  

 ------------Propõe-se ainda que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, ao 

abrigo da al. d) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos de 

apreciação e votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que votará contra a presente 

proposta pelas razões já apontadas em anos anteriores sobre esta matéria.  -------------------------  
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 ------------Deliberação:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propostas aprovadas por maioria e em minuta para produção de efeitos imediatos, 

com os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD.  ----------------------------------------------------------  

 

1.2.5. Apreciação e Votação das Propostas para a Fixação de Taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2023 - Taxa Genérica – Redução para 

Agregados Familiares e Majorações e Minorações Diversas.  

 

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

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

  -----------Determina o artigo 14.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais (RFALEI), instituído pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua atual 

redação, que o produto da cobrança do IMI é receita municipal.  -----------------------------------------  

 ------------Para a sua cobrança, nos termos do artigo 112º do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI) os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam as 

taxas de IMI a aplicar em cada ano, dentro do intervalo compreendido entre 0,3% e 0,45%. De 

igual modo, este artigo também possibilita a majoração ou minoração das taxas de IMI a aplicar 

sobre imóveis objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação; a 

prédios urbanos arrendados; a prédios urbanos degradados; ou a prédios classificados como 

de interesse público, de valor municipal ou património cultural.  ------------------------------------------  

 ------------Adicionalmente, o artigo 112.º-A do CIMI prevê que os municípios, mediante 

deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução da taxa do imposto municipal 

sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou parte de 

prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu 

agregado familiar e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de 

dependentes. Esta redução varia em função do número de dependentes e fixa-se nos 

seguintes montantes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Um dependente: 20,00 euros;  ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Dois dependentes: 40,00 euros; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Três ou mais dependentes: 70,00 euros.  ----------------------------------------------------------  

 ------------Deste modo, a referida deliberação da Assembleia Municipal é tomada sob proposta 

da Câmara Municipal, de acordo com a alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º, conjugado com o 

disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 25º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  -------  

 ------------As deliberações da Assembleia Municipal referidas no artigo 112º do CIMI devem ser 

comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, para 
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vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima referida na alínea c) do n.º 1, caso as 

comunicações não sejam recebidas até 31 de dezembro. --------------------------------------------------  

 ------------Assim apresentam-se as seguintes propostas:  ---------------------------------------------------  

 ------------1.Proposta da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2023 

(Taxa Genérica). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) estabelece, no seu artigo 112º, 

nº 5 que, mediante deliberação da Assembleia Municipal, os Municípios fixam a taxa a aplicar 

em cada ano dentro dos limites previstos na alínea c) do número 1 do mesmo artigo. -------------  

 ------------Deverá assim ser definida a taxa a aplicar para o ano de 2023, referente aos prédios 

urbanos, que se poderá fixar entre 0,3% e 0,45%.------------------------------------------------------------  

 ------------Deste modo, tendo em consideração: ---------------------------------------------------------------  

 ------------O atual contexto económico e social, caraterizado por uma crise energética e 

inflacionista, fruto das consequências económicas originadas pela invasão da Ucrânia pela 

Rússia;   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------As políticas de atratividade de população ao nível fiscal que vêm sendo mantidas por 

este executivo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O aumento do número de prédios sujeitos a IMI que deixaram de ter isenção; ----------  

 ------------Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à 

Assembleia Municipal para aprovação, de acordo com a alínea ccc) do nº1 do artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a manutenção da fixação da taxa de 0,3% (mínimo legal) 

referente ao IMI, a liquidar no ano de 2023. --------------------------------------------------------------------  

 ------------2.Proposta do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2023 

(Redução para Agregados Familiares). -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Mantendo o objetivo de manter a política fiscal socialmente atrativa no concelho de 

Condeixa-a-Nova e de acordo com o disposto no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

apresenta-se uma proposta de manutenção de aplicação de IMI reduzido às famílias com 

dependentes a cargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Esta redução, prevista no artigo 112º-A do referido Código, assenta apenas sobre 

imóveis destinados a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do 

proprietário e varia consoante o número de dependentes que compõem o agregado familiar. ---  

 ------------Reitera-se o entendimento de que esta redução deveria ser da responsabilidade do 

Governo, não devendo este transferir para as Câmaras Municipais um ónus que tem implicação 

direta na receita municipal. Todavia, o Município de Condeixa-a-Nova decide manter esta 

medida de apoio social como forma de equilibrar o orçamento das famílias, a par da proposta 

deste executivo, há vários anos consecutivos, da fixação da taxa mínima do IMI (0,30) para 

todos os agregados do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Com a aplicação da redução aqui apresentada, as famílias com dependentes e que 

reúnam as condições previstas no artigo 112º-A do CIMI, vão ver a sua taxa de IMI abaixo do 

valor mínimo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as seguintes 

deduções fixas do valor de IMI, a aplicar em 2023 e submeter as presentes propostas à 

Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, de acordo com a alínea ccc) do nº1 do artigo 

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: ---------------------------------------------------------------------  

 
Nº. dependentes a 

cargo 
Dedução fixa em € a aplicar em 2023 

1 20,00 

2 40,00 

3 ou mais 70,00 

 

 ------------ 3.Proposta do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2023 

(Majorações e Minorações Diversas). -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Dispõe o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), no seu artigo 112º 

acerca da possibilidade de majoração e de minoração das taxas de IMI a aplicar sobre imóveis 

objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação; a prédios urbanos 

arrendados; a prédios urbanos degradados; ou a prédios classificados como de interesse 

público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da respetiva legislação em vigor.  

 ------------Deste modo, tendo em consideração: ---------------------------------------------------------------  

 ------------Os objetivos de regeneração urbana que a Câmara Municipal tem vindo a prosseguir, 

que são evidentes nas diversas intervenções efetuadas na área do centro de Condeixa-a-Nova 

há já mais de uma década e que também estão na base do desenvolvimento de projetos como 

a delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana [ARU], conferindo diversos benefícios fiscais; --  

 ------------O desejo de promover o investimento na reabilitação urbana dos núcleos urbanos 

mais antigos, traduzido nas taxas urbanísticas a liquidar, que sofrem reduções acentuadas, em 

diversas operações urbanísticas em área consolidada que visem a reabilitação urbana de 

prédios; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A vontade de procurar reverter a tendência de desertificação e abandono dos núcleos 

urbanos mais antigos, tal como se encontra vertida num dos objetivos estratégicos desta 

Câmara Municipal, de fixar população nas aldeias através da criação de incentivos à 

recuperação e à fixação de população; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------O objetivo de combate à desertificação também expresso nas taxas urbanísticas a 

liquidar, que sofrem reduções no que se refere a operações urbanísticas a realizar em 
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habitações em zonas urbanas consolidadas das freguesias de Vila Seca e Bendafé, Furadouro 

e Zambujal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A existência de prédios urbanos em contínua degradação física, contrariando os 

objetivos de reabilitação urbana que se procuram atingir, assim como de construção de uma 

melhor imagem urbana e de criação de condições de conforto e segurança para os utentes do 

espaço público;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a presente 

proposta e submeter a mesma à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação de acordo 

com a alínea ccc) do nº1 do artigo 33º da Lei n°75/2013, de 12 de setembro, no que concerne 

às taxas do IMI fixadas para vigorarem no ano de 2023, o seguinte: ------------------------------------  

 ------------1.Nos termos e para os efeitos do nº 6 do artigo 112º do CIMI, enquadrado no 

objetivo de combate à desertificação, a minoração de 20% do valor da taxa a aplicar nos 

prédios localizados nas freguesias de Vila Seca e Bendafé, Furadouro e Zambujal; ----------------  

 ------------2.Para toda a área do concelho, nos termos e para os efeitos do nº8 do artigo 112º do 

CIMI, a majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, 

considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens. ------------------  

 ------------- [Enquadrar-se-ão neste critério os prédios para os quais a Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova tenha determinado a execução de obras de conservação necessárias à 

correção de más condições de segurança ou de salubridade, ou melhoria do arranjo estético, 

ao abrigo do disposto no nº2 do artigo 89º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo DL nº555/99, de 16.12, e respetivas alterações, enquanto não forem iniciadas ou 

concluídas as obras intimadas por motivos alheios ao Município. ----------------------------------------  

 ------------ Para este efeito, deverão os serviços elaborar listagens das situações descritas, para 

que se torne possível efetuar a liquidação do imposto em tempo oportuno, nomeadamente 

através do reconhecimento dos prédios que mantenham pendentes notificações municipais de 

intimação para a realização de obras de conservação ou demolição, cujo prazo não tenha 

ainda sido cumprido.] -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que vota a favor das presentes 

propostas, registando de forma positiva a manutenção respeitante ao alargamento do agregado 

familiar. Não obstante, considera que existem outras freguesias além das mencionadas na 

proposta do IMI (Majorações e Minorações Diversas) que, quer pelas suas caraterísticas do 

ponto de vista geográfico quer pela dimensão desses lugares, mereciam beneficiar da 

minoração. Mais referiu, que para que as majorações existam é necessário classificar os 
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imóveis, reiterando a pergunta que fez no ano anterior sobre a mesma matéria, ou seja, a 

quantos prédios degradados já foi aplicada a majoração de 30%.  ---------------------------------------  

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

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

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

 

1.2.6. Apreciação e Votação da Proposta relativa à participação variável no IRS a cobrar 

no ano de 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 6. -----------  

 ------------De acordo com a Lei 73/2013, de 3 de setembro, a repartição dos recursos públicos 

entre o Estado e os municípios, tendo em vista atingir os objetivos de equilíbrio financeiro 

horizontal e vertical, é obtida através de diversas formas de participação, entre as quais uma 

participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva 

circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior.  ------------------  

 ------------Considerando que de acordo com o artigo 26º da mesma lei, a referida participação é 

sujeita a deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo Município, a qual é 

comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à Autoridade Tributária até 31 

de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos; ---------------------------------  

 ------------Atendendo ao esforço financeiro da Autarquia no sentido de fazer face às solicitações 

de carência sócio económica por parte dos seus residentes; ----------------------------------------------  

 ------------Atendendo a que esta participação varia consoante os rendimentos dos sujeitos 

passivos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Atendendo ainda a que a obtenção de receita deverá ser vista num contexto global, 

necessitando de existir um equilíbrio na concretização da mesma de uma forma igualitária sem, 

no entanto, colocar em causa o cumprimento do plano de atividades para o Município; -----------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de fixar em 5% a participação 

variável do IRS relativa aos rendimentos auferidos no exercício económico de 2022 a arrecadar 

pelo Autarquia no ano de 2023, devendo a presente proposta ser submetida à Assembleia 

Municipal nos termos do artigo 25º do Anexo I, da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -----------------  

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

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

os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD.  ----------------------------------------------------------------  
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B.1.3. Património e Controlo 

 

1.3.1. Hasta Pública para a alienação de três prédios sitos na Zona Industrial Ligeira, da 

União das Freguesias de Sebal e Belide – Adjudicação definitiva.  

 

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

 ------------Na sequência da hasta pública realizada no dia 8 de setembro de 2022 para 

alienação de três prédios sitos na Zona Industrial Ligeira, da União das Freguesias de Sebal e 

Belide, conforme deliberação do órgão executivo de 17 de agosto de 2022, cujo auto de 

adjudicação provisória se junta à presente ata para dela fazer parte integrante como 

documento anexo sob o número 7;  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a adjudicação definitiva dos 

terrenos a seguir indicados à empresa Frutorra – Pimenta, Lda, com o NIF 502.083.557, com 

sede na Rua do Carril, s/n – 3130-022 Degracias, pelo valor total de 287.905,20 euros 

(duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinco euros e vinte cêntimos): ---------------------------  

-------------TERRENO 1: Com a área de 6.278,00 m2, descrito na Conservatória com o número: 

2390/20030923, pelo valor de 75.336,00 euros. ---------------------------------------------------------------  

-------------TERRENO 2: Com a área de 6.516,00 m2, descrito na Conservatória com o número: 

358/19881006, pelo valor de 78.192,00 euros. ----------------------------------------------------------------  

-------------TERRENO 3: Com a área de 11.198,10 m2, descrito na Conservatória com o número: 

1048/19940325, pelo valor de 134.377,20 euros.  ------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio, para referir que se fica finalmente a saber qual a 

empresa que estava interessada nos terrenos em questão, à qual deseja o maior sucesso, 

reiterando o que disse anteriormente sobre o assunto, ou seja, que esta venda deveria ter sido 

realizada ao abrigo do Regulamento Municipal existente para o efeito, pelo que se irá abster na 

votação do presente ponto. Por fim, solicitou o envio do plano de negócios da empresa 

correspondente à presente aquisição.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente afirmou que o documento solicitado será remetido, 

acrescentando que os documentos relativos ao presente procedimento são de consulta pública.  

 

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

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

a abstenção dos Srs. Vereadores do PSD.  --------------------------------------------------------------------  
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B.1.4. Contratação Pública 

 

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

urbana, lavagem de contentores e recolha de óleos alimentares usados no Município de 

Condeixa-a-Nova, para 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. 

 

------------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 8, 

da qual consta a Proposta do Sr. Presidente, o Programa de Concurso e Caderno de Encargos 

para realização da aquisição de serviços de limpeza urbana, lavagem de contentores e recolha 

de óleos alimentares usados no Município de Condeixa-a-Nova, para efeitos de aprovação, 

autorização da realização da despesa no montante de 516.622,65€, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, sendo o valor de 172.207,55€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 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 nomeado como gestor do contrato o técnico superior desta 

Autarquia, José Diogo Duarte Costa Ramos e o júri do procedimento com 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:   José Diogo Duarte Costa Ramos; ------------------------------------------   

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

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

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.   
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B.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  

B.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações  

 

2.1.1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município relativo a danos 

causados no passeio de acesso a moradia- Proposta de indeferimento (Decisão Final).  

 

 ------------Foi presente o pedido de responsabilidade civil, apresentado no dia 30 de junho de 

2022, pela Sr.ª Natalina Gomes de Oliveira relativamente aos estragos causados no passeio de 

acesso à sua moradia, alegadamente, provocados pelo camião do lixo deste Município. ----------   

  -----------A lesada pede a responsabilização desta Câmara pelo sucedido e a respetiva 

indemnização dos danos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação nº 8975, de 13 de julho de 2022, do Serviço de 

Apoio Jurídico, apreciando a questão e pronunciando-se em sentido desfavorável à pretensão, 

parecer este que se junta por fotocópia à presente ata apara dela fazer parte integrante como 

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

 ------------A requerente foi notificada nos termos do art.121º do Código do Procedimento 

Administrativo, para efeitos de audiência prévia, não tendo apresentado qualquer documento 

que consubstanciasse alguma alteração da proposta de indeferimento anteriormente 

comunicada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

com a proposta de decisão apresentada no referido parecer jurídico e, com os fundamentos de 

facto e de direito nele constantes, indefira o pedido de responsabilidade civil apresentado. ------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que estas construções jurídicas 

habilidosas nem sempre merecem o seu apoio pois não encontram qualquer suporte naquilo 

que é o direito. No caso em concreto, dificilmente o acesso à moradia poderá ser feito por 

pessoas em condições normais sem o suporte naquela zona, pelo que se a requerente não 

tiver direito à solução que lá existe haverá de ter direito a algo semelhante para aceder à sua 

própria habitação. Acresce que a Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos no 

relatório do my doc constante do processo refere, e bem, que se deve notificar a requerente 

para proceder à legalização das rampas de acesso à habitação, no entanto, é posteriormente 

enviado um oficio à requerente no qual se diz, sem mais, para remover a rampa. Neste sentido, 

votará contra a presente proposta de indeferimento por não acompanhar a justificação que a 

suporta, sendo necessário esclarecer se as rampas devem ser removidas ou se é permitida a 

sua legalização.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD.  ----------------------------------------------------------------  

 

2.1.2. Protocolo de parceria celebrado entre o Município de Condeixa-a-Nova e a 

Odisseias Puras – Viagens e Animação Turística SA.  

 

 ------------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 são competências gestionárias dos Municípios as contempladas no art.3º al. d) 

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

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

 ------------Que são atribuições dos Municípios os domínios do Património e da Cultura conforme 

o preceituado no art.23º nº2 al. e) da referida Lei das Autarquias Locais; ------------------------------  

 ------------Que os equipamentos e valências desta Câmara Municipal, nomeadamente o 

PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó, se direcionam a públicos semelhantes e, por 

isso, alavancar-se-ão junto deles; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Também, que a Odisseias Puras – Viagens e Animação Turística SA, entidade que 

integra o Smartbox Group Limited, divulga e promove inúmeras experiências, as quais poderão 

ser usufruídas pelos legítimos portadores de um dos produtos “E-PACK” ou “E-VOUCHER” em 

formato físico que foram adquiridos exclusivamente no site da Odisseias em odisseias.com e 

“PACK EXPERIÊNCIA”, doravante “PACK” que  pode ser adquirido na rede de lojas parceiras 

da Odisseias ou diretamente no site da Odisseias em odisseias.com; ----------------------------------  

 ------------Como tal, que a divulgação deste tipo de experiência contribuirá para a dinamização 

e visibilidade do Museu PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó, bem como da Vila de 

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

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

conhecer os seus projetos, nomeadamente o PO.RO.S - Museu Portugal Romano em Sicó, 

assim como o interesse mútuo na promoção turística conjunta, capaz de atrair novos públicos a 

Condeixa e às atrações turísticas localizadas na região, fomentando a criação de emprego e o 

desenvolvimento económico local. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deste modo propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Protocolo de 

Parceria a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Odisseias Puras – Viagens e 

Animação Turística SA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

http://www.odisseias.com/
http://www.odisseias.com/
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 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

B.2.2. Secção de Recursos Humanos 

 

2.2.1. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado – 

dois (2) postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional 

(cabouqueiro).  

 

 ------------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: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A necessidade de dotar esta Autarquia com recursos humanos adequados, de modo 

a garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público, nomeadamente na 

Unidade de Águas e Saneamento da Divisão de Obras, inserida no Departamento de 

Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento;  -----------------------------------------------------------------  

 ------------Que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra [CIM RC], enquanto 

Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), para o Município de 

Condeixa-a-Nova, em cumprimento do disposto nos art.º 16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de dezembro, prestou a seguinte informação: “no caso da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, a entidade gestora da requalificação que se constitui no 

âmbito de cada entidade intermunicipal, (EGRA) não se encontra constituída, nem existe lista 

nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de requalificação na carreira e 

categoria mencionadas”, pelo que deve ser aplicado o regime subsidiário previsto no artigo 16º-

A do DL 209/2009, alterado pela Lei 80/2013, de acordo com a solução interpretativa da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Senhor Secretário de 

Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.  --------------------------------------------------  

 ------------Que o mapa de pessoal para 2022, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 

22/06/2022 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27/06/2022, prevê a 

necessidade identificada;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que os encargos necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal com o presente recrutamento estão previstos no orçamento de 

2022;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que não existe reserva de recrutamento constituída na Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova no âmbito do procedimento concursal que se pretende desencadear;  ----------  
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 ------------Que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova cumpre as regras previstas na Lei 

73/2013, de 3 de setembro no que diz respeito às regras de equilíbrio orçamental, ao 

cumprimento dos limites de endividamento e às demais obrigações de sustentabilidade das 

respetivas finanças locais;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que esta Câmara Municipal cumpre também, pontual e integralmente, os deveres de 

informação previstos na Lei nº 104/2019, de 6 de setembro; ----------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos do nº 1 do artigo 9º 

do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, a abertura de um 

procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, para recrutamento de dois postos de trabalho, previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal para o ano de 2022, na carreira/categoria de Assistente 

Operacional (cabouqueiro), para a Unidade de Águas e Saneamento, da Divisão de Obras, do 

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

 ------------O concurso será válido apenas para o preenchimento das presentes vagas.  ------------  

 ------------O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis.  ----------------------------  

 ------------O Júri terá a seguinte composição:  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: Aida Maria Mendes Santos Godinho, Técnica Superior.  -----------------------  

 ------------Vogais Efetivos: Maria Teresa Ferreira Loio Pires Nujo, Coordenadora Técnica e 

António José Almeida Ramos, Técnico Superior.  ------------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: Fernando Órfão Vaz, Encarregado Operacional e Cidália Maria dos Santos 

Oliveira, Técnica Superior.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos, será substituída pela vogal 

efetiva Maria Teresa Ferreira Loio Pires Nujo.  ----------------------------------------------------------------  

 ------------Métodos de Seleção:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Avaliação curricular (AC) e Entrevista de Avaliação das Competências (EAC), a 

aplicar aos candidatos detentores de uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caraterizadora do posto de trabalho em causa, bem como candidatos em situação de 

requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, 

competência ou atividade.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prova Prática de Conhecimentos (PPC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS), a utilizar para os demais candidatos.  -----------------------------------  

 ------------O júri será secretariado pela Técnica Superior da Secção de Recursos Humanos, Ana 

Catarina Fonseca da Silva Geraldo Pires. ----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  
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2.2.2. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 

um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (carpinteiro). 

 

 ------------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 12. ----------  

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

 ------------A necessidade de dotar esta Autarquia com recursos humanos adequados, de modo 

a garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público, nomeadamente na 

Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento;  ------------  

 ------------Que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM RC, enquanto 

Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais [EGRA], para o Município de 

Condeixa-a-Nova, em cumprimento do disposto nos art.º 16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de dezembro, prestou a seguinte informação: “no caso da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, a entidade gestora da requalificação que se constitui no 

âmbito de cada entidade intermunicipal, (EGRA) não se encontra constituída, nem existe lista 

nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de requalificação na carreira e 

categoria mencionadas”, pelo que deve ser aplicado o regime subsidiário previsto no artigo 16º-

A do DL 209/2009, alterado pela Lei 80/2013, de acordo com a solução interpretativa da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Senhor Secretário de 

Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.  --------------------------------------------------  

 ------------Que o mapa de pessoal para 2022, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 

22/06/2022 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27/06/2022, prevê a 

necessidade identificada;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que os encargos necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal com o presente recrutamento estão previstos no orçamento de 

2022;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que não existe reserva de recrutamento constituída na Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova no âmbito do procedimento concursal que se pretende desencadear;  ----------  

 ------------Que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova cumpre as regras previstas na Lei 

73/2013, de 3 de setembro no que diz respeito às regras de equilíbrio orçamental, ao 

cumprimento dos limites de endividamento e às demais obrigações de sustentabilidade das 

respetivas finanças locais;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que esta Câmara Municipal cumpre também, pontual e integralmente, os deveres de 

informação previstos na Lei nº 104/2019, de 6 de setembro; ----------------------------------------------  
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 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos do nº 1 do artigo 9º 

do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, a abertura de um 

procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, para recrutamento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado 

no mapa de pessoal para o ano de 2022, na carreira/categoria de Assistente Operacional 

(carpinteiro), para a Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de 

Desenvolvimento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O concurso será válido apenas para o preenchimento da presente vaga.  ----------------  

 ------------O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis.  ----------------------------  

 ------------O Júri terá a seguinte composição:  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: Aida Maria Mendes Santos Godinho, Técnica Superior.  -----------------------  

 ------------Vogais Efetivos: Maria Teresa Ferreira Loio Pires Nujo, Coordenadora Técnica e 

António José Almeida Ramos, Técnico Superior.  ------------------------------------------------------------  

 ------------Vogais Suplentes: Fernando Órfão Vaz, Encarregado Operacional e Cidália Maria dos 

Santos Oliveira, Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos, será substituída pela vogal 

efetiva Maria Teresa Ferreira Loio Pires Nujo.  ----------------------------------------------------------------  

 ------------Métodos de Seleção:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Avaliação curricular (AC) e Entrevista de Avaliação das Competências (EAC): a 

aplicar aos candidatos detentores de uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado que, estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caraterizadora do posto de trabalho em causa, bem como candidatos em situação de 

requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, 

competência ou atividade.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prova Prática de Conhecimentos (PPC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS): a utilizar para os demais candidatos.  -----------------------------------  

 ------------O júri será secretariado pela Técnica Superior da Secção de Recursos Humanos, Ana 

Catarina Fonseca da Silva Geraldo Pires. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 

2.2.3. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 

um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional (mecânico).  
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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 13. ----------  

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

 ------------A necessidade de dotar esta Autarquia com recursos humanos adequados, de modo 

a garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público, nomeadamente na 

Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento;  ------------  

 ------------Que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM RC, enquanto 

Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais [EGRA], para o Município de 

Condeixa-a-Nova, em cumprimento do disposto nos art.º 16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de dezembro, prestou a seguinte informação: “no caso da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, a entidade gestora da requalificação que se constitui no 

âmbito de cada entidade intermunicipal, (EGRA) não se encontra constituída, nem existe lista 

nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de requalificação na carreira e 

categoria mencionadas”, pelo que deve ser aplicado o regime subsidiário previsto no artigo 16º-

A do DL 209/2009, alterado pela Lei 80/2013, de acordo com a solução interpretativa da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Senhor Secretário de 

Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.  --------------------------------------------------  

 ------------Que o mapa de pessoal para 2022, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 

22/06/2022 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27/06/2022, prevê a 

necessidade identificada;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que os encargos necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal com o presente recrutamento estão previstos no orçamento de 

2022;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que não existe reserva de recrutamento constituída na Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova no âmbito do procedimento concursal que se pretende desencadear;  ----------  

 ------------Que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova cumpre as regras previstas na Lei 

73/2013, de 3 de setembro no que diz respeito às regras de equilíbrio orçamental, ao 

cumprimento dos limites de endividamento e às demais obrigações de sustentabilidade das 

respetivas finanças locais;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que esta Câmara Municipal cumpre também, pontual e integralmente, os deveres de 

informação previstos na Lei nº 104/2019, de 6 de setembro; ----------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos do nº 1 do artigo 9º 

do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, a abertura de um 

procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, para recrutamento de um posto de trabalho, não ocupado no mapa 
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de pessoal para o ano de 2022, na carreira/categoria de Assistente Operacional (mecânico), 

para a Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento.  ---  

 ------------O concurso será válido apenas para o preenchimento da presente vaga.  ----------------  

 ------------O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis.  ----------------------------  

 ------------O Júri terá a seguinte composição:  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: Aida Maria Mendes Santos Godinho, Técnica Superior.  -----------------------  

 ------------Vogais Efetivos: Maria Teresa Ferreira Loio Pires Nujo, Coordenadora Técnica e 

António José Almeida Ramos, Técnico Superior.  ------------------------------------------------------------  

 ------------Vogais Suplentes: Fernando Órfão Vaz, Encarregado Operacional e Cidália Maria dos 

Santos Oliveira, Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pela vogal 

efetiva e Maria Teresa Ferreira Loio Pires Nujo.  --------------------------------------------------------------  

 ------------Métodos de Seleção:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Avaliação curricular (AC) e Entrevista de Avaliação das Competências (EAC), a 

aplicar aos candidatos detentores de uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado que, estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caraterizadora do posto de trabalho em causa, bem como candidatos em situação de 

requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, 

competência ou atividade.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prova Prática de Conhecimentos (PPC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS), a utilizar para os demais candidatos.  -----------------------------------  

 ------------O júri será secretariado pela Técnica Superior da Secção de Recursos Humanos, Ana 

Catarina Fonseca da Silva Geraldo Pires. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 

2.2.4. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 

um posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico (área de educação).  

 

 ------------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 14. ----------  

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

 ------------A necessidade de dotar esta Autarquia com recursos humanos adequados, de modo 

a garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público, nomeadamente na 

Divisão de Educação, do Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação;  ---------------  
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 ------------Que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM RC, enquanto 

Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais [EGRA], para o Município de 

Condeixa-a-Nova, em cumprimento do disposto nos art.º 16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de dezembro, prestou a seguinte informação: “no caso da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, a entidade gestora da requalificação que se constitui no 

âmbito de cada entidade intermunicipal, (EGRA) não se encontra constituída, nem existe lista 

nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de requalificação na carreira e 

categoria mencionadas”, pelo que deve ser aplicado o regime subsidiário previsto no artigo 16º-

A do DL 209/2009, alterado pela Lei 80/2013, de 28 de novembro, e de acordo com a solução 

interpretativa da Direção-Geral das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Senhor 

Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.  -------------------------------  

 ------------Que o mapa de pessoal para 2022, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 

22/06/2022 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27/06/2022, prevê a 

necessidade identificada;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que os encargos necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal com o presente recrutamento estão previstos no orçamento de 

2022;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que não existe reserva de recrutamento constituída na Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova no âmbito do procedimento concursal que se pretende desencadear;  ----------  

 ------------Que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova cumpre as regras previstas na Lei 

73/2013, de 3 de setembro no que diz respeito às regras de equilíbrio orçamental, ao 

cumprimento dos limites de endividamento e às demais obrigações de sustentabilidade das 

respetivas finanças locais;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que esta Câmara Municipal cumpre também, pontual e integralmente, os deveres de 

informação previstos na Lei nº 104/2019, de 6 de setembro; ----------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos do nº 1 do artigo 9º 

do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, a abertura de um 

procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, para recrutamento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado 

no mapa de pessoal para o ano de 2022, na carreira/categoria de Assistente Técnico (Área de 

Educação), para a Divisão de Educação, do Departamento Administrativo, Financeiro e de 

Educação, ao abrigo do disposto no nº 4 do artigo 30º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, possibilitando, assim, que possam concorrer trabalhadores com e sem vínculo de 

emprego público.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O concurso será válido apenas para o preenchimento da presente vaga.  ----------------  

 ------------O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis. -----------------------------   
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 ------------O Júri terá a seguinte composição:  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: Sérgio Emanuel Mamede Fernandes, Diretor do Departamento 

Administrativo, Financeiro e de Educação, em regime de substituição.  --------------------------------  

 ------------Vogais Efetivos: Filomena Maria Cabral Almeida, Chefe de Divisão, em regime de 

substituição e Cidália Maria dos Santos Oliveira, Técnica Superior.  ------------------------------------  

 ------------Vogais Suplentes: Mónica Paula Marques Domingos, Técnica Superior e Maria 

Teresa Ferreira Loio Pires Nujo, Coordenadora Técnica.  --------------------------------------------------  

 ------------O Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pela vogal 

efetiva Filomena Maria Cabral Almeida.  ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Métodos de Seleção:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prova de Conhecimentos (PC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista Profissional 

de Seleção (EPS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O júri será secretariado pela Técnica Superior da Secção de Recursos Humanos, Ana 

Catarina Fonseca da Silva Geraldo Pires. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 

2.2.5. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 

um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (engenharia civil), para 

a Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento. 

  

 ------------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: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A necessidade de dotar esta Autarquia com recursos humanos adequados, de modo 

a garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público, nomeadamente na 

Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento;  ------------  

 ------------Que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM RC, enquanto 

Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais [EGRA] para o Município de 

Condeixa-a-Nova, em cumprimento do disposto nos art.º 16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de dezembro, prestou a seguinte informação: “no caso da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, a entidade gestora da requalificação que se constitui no 

âmbito de cada entidade intermunicipal, (EGRA) não se encontra constituída, nem existe lista 

nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de requalificação na carreira e 

categoria mencionadas”, pelo que deve ser aplicado o regime subsidiário previsto no artigo 16º-
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A do DL 209/2009, alterado pela Lei 80/2013, de 28 de novembro, e de acordo com a solução 

interpretativa da Direção-Geral das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Senhor 

Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.  -------------------------------  

 ------------Que o mapa de pessoal para 2022, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 

22/06/2022 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27/06/2022, prevê a 

necessidade identificada;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que os encargos necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal com o presente recrutamento estão previstos no orçamento de 

2022;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que não existe reserva de recrutamento constituída na Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova no âmbito do procedimento concursal que se pretende desencadear; ----------   

 ------------Que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova cumpre as regras previstas na Lei 

73/2013, de 3 de setembro no que diz respeito às regras de equilíbrio orçamental, ao 

cumprimento dos limites de endividamento e às demais obrigações de sustentabilidade das 

respetivas finanças locais;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que esta Câmara Municipal cumpre também, pontual e integralmente, os deveres de 

informação previstos na Lei nº 104/2019, de 6 de setembro; ----------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos do nº 1 do artigo 9º 

do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, a abertura de um 

procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, para recrutamento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado 

no mapa de pessoal para o ano de 2022, na carreira/categoria de Técnico Superior 

(Engenharia Civil) , para a Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de 

Desenvolvimento, ao abrigo do disposto no nº 4 do artigo 30º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, possibilitando, assim, que possam concorrer trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O concurso será válido apenas para o preenchimento da presente vaga.  ----------------  

 ------------O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis.  ----------------------------  

 ------------O Júri terá a seguinte composição:  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: Ana Sofia Semedo Correia, Diretora do Departamento de Urbanismo, 

Ambiente e de Desenvolvimento, em regime de substituição.  --------------------------------------------  

 ------------Vogais Efetivos: Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho, Chefe da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e Aida Maria Mendes Santos Godinho, Técnica 

Superior . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Vogais Suplentes: António José Almeida Ramos, técnico superior e Cidália Maria dos 

Santos Oliveira, Técnica Superior.  -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------A Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos, será substituída pela vogal 

efetiva Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho.  ------------------------------------------  

 ------------Métodos de Seleção:  ------------------------------------------------------------------------------------  

Prova de Conhecimentos (PC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista Profissional de Seleção 

(EPS).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O júri será secretariado pela Técnica Superior da Secção de Recursos Humanos, Ana 

Catarina Fonseca da Silva Geraldo Pires. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 

2.2.6. Proposta de autorização para abertura de procedimento concursal comum, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 

um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior (engenharia 

eletromecânica). 

 

 ------------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 16. ----------  

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

 ------------A necessidade de dotar esta Autarquia com recursos humanos adequados, de modo 

a garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público, nomeadamente na 

Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento;  ------------  

 ------------Que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM RC, enquanto 

Entidade Gestora da Requalificação nas Autarquias Locais [EGRA], para o Município de 

Condeixa-a-Nova, em cumprimento do disposto nos art.º 16.º e art.º 16.º-A do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de dezembro, prestou a seguinte informação: “no caso da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra, a entidade gestora da requalificação que se constitui no 

âmbito de cada entidade intermunicipal, (EGRA) não se encontra constituída, nem existe lista 

nominativa dos trabalhadores que são colocados em situação de requalificação na carreira e 

categoria mencionadas”, pelo que deve ser aplicado o regime subsidiário previsto no artigo 16º-

A do DL 209/2009, alterado pela Lei 80/2013, de acordo com a solução interpretativa da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, devidamente homologada pelo Senhor Secretário de 

Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014.  --------------------------------------------------  

 ------------Que o mapa de pessoal para 2022, aprovado na reunião de Câmara Municipal de 

22/06/2022 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27/06/2022, prevê a 

necessidade identificada;  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Que os encargos necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal com o presente recrutamento estão previstos no orçamento de 

2022;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que não existe reserva de recrutamento constituída na Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova no âmbito do procedimento concursal que se pretende desencadear;  ----------  

 ------------Que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova cumpre as regras previstas na Lei 

73/2013, de 3 de setembro no que diz respeito às regras de equilíbrio orçamental, ao 

cumprimento dos limites de endividamento e às demais obrigações de sustentabilidade das 

respetivas finanças locais;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que esta Câmara Municipal cumpre também, pontual e integralmente, os deveres de 

informação previstos na Lei nº 104/2019, de 6 de setembro; ----------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos termos do nº 1 do artigo 9º 

do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, a abertura de um 

procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, para recrutamento de um posto de trabalho, previsto e não ocupado 

no mapa de pessoal para o ano de 2022, na carreira/categoria de Técnico Superior 

(Engenharia Eletromecânica), para a Divisão de Obras, do Departamento de Urbanismo, 

Ambiente e de Desenvolvimento, ao abrigo do disposto no nº 4 do artigo 30º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, possibilitando, assim, que possam concorrer trabalhadores 

com e sem vínculo de emprego público.  ------------------------------------------------------------------------  

 ------------O concurso será válido apenas para o preenchimento da presente vaga.  ----------------  

 ------------O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis.  ----------------------------  

 ------------O Júri terá a seguinte composição:  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: Ana Sofia Semedo Correia, Diretora do Departamento de Urbanismo, 

Ambiente e de Desenvolvimento, em regime de substituição.  --------------------------------------------  

 ------------Vogais Efetivos: Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho, Chefe de 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e António José Almeida Ramos, Técnico 

Superior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Vogais Suplentes: Aida Maria Mendes Santos Godinho, Técnica Superior e Cidália 

Maria dos Santos Oliveira, Técnica Superior.  -----------------------------------------------------------------  

 ------------A Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos, será substituído pela vogal 

efetiva, Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho.  ------------------------------------------  

 ------------Métodos de Seleção:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prova de Conhecimentos (PC), Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista Profissional 

de Seleção (EPS).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O júri será secretariado pela Técnica Superior da Secção de Recursos Humanos, Ana 

Catarina Fonseca da Silva Geraldo Pires. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------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 01/2021/54 – Lídia Marta dos Santos Cunha - legalização de obras de 

ampliação e alteração de habitação e legalização de obras de construção de anexos, 

com obras ainda por realizar – Alqueives, União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 

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

de decisão, referente ao processo nº 01/2021/54 em nome de Lídia Maria dos Santos Cunha 

para legalização de obras de ampliação e alteração de habitação e legalização de obras de 

construção de anexos, com obras ainda por realizar, sito em Alqueves, 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 29/08/2022, confirmada pela 

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

substituição, no dia 09/09/2022, a qual 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 delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

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

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

 ------------O prazo de execução da obra é de 12 meses, conforme solicitado. -------------------------  

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

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

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

águas e esgotos, projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações, estudo do 

comportamento térmico, projeto de segurança contra incêndios, projeto acústico, projeto de 

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

 ------------Deverá reduzir a projeção da cobertura em relação ao plano da fachada e rematar a 

mesma com caleira/algeroz compatível com sistema, devendo, juntamente com os projetos de 

especialidade, apresentar pormenor construtivo que evidencie a solução acima referida. ---------  
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 ------------O exposto no ponto anterior, deverá ser considerado como uma exceção aplicável ao 

caso em apreço pelos motivos acima referidos e não deverá ser entendido como regra a aplicar 

nas reabilitações de edifícios em zonas consolidadas. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 

1.2. Processo nº 01/2022/20 – Manuel Pocinho Valente – legalização de obras de 

alteração e ampliação de habitação - Anobra, Freguesia da Anobra.  

 

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

de decisão, referente ao processo nº 01/2022/20 em nome de Manuel Pocinho Valente e Maria 

da Graça Pacheco Ferreira para legalização de obras de ampliação e alteração de habitação, 

sito em Anobra, Freguesia de Anobra, 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 05/09/2022, confirmada pela 

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

substituição, no dia 09/09/2022, 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 o requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

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

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

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

águas e esgotos, projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações, estudo do 

comportamento térmico, projeto de segurança contra incêndios, projeto acústico, projeto de 

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

 ------------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. 
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1.3. Processo nº 08/2022/80 - Mateus & Palricas - constituição em regime de propriedade 

horizontal - Urbanização Quinta de S. Tomé, lote 33, Condeixa-a-Nova, União das 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, para efeitos de decisão sobre a 

verificação dos requisitos referentes à constituição em regime de propriedade horizontal do 

prédio sito na Urbanização Quinta de S. Tomé lote 33, em Condeixa-a-Nova, União das 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, e emissão da respetiva certidão em 

cumprimento do disposto do artigo 1414º do Código Civil. -------------------------------------------------  

 ------------Foi também presente também informação técnica datada de 18/08/2022 sobre a qual 

recaiu despacho da Diretora de Departamento de Urbanismo Ambiente e Desenvolvimento 

datado de 07/09/2022 e que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante 

como documento anexo sob o número 19. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal tome conhecimento que o pedido de constituição 

em regime de propriedade horizontal do prédio em questão cumpre os requisitos previstos no 

artigo 1414º do Código Civil, propondo-se a emissão da certidão requerida. --------------------------  

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

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

 

1.4. Processo nº 14/2022/30 em nome de Carlos Alberto Gaspar Pimenta Martins, 

referente às condições de segurança e salubridade e do estado de conservação de 

imóvel sito em Avª Visconde Alverca nº 51 e 53, em Condeixa-a-Nova, União das 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à tomada de decisão 

relativamente às condições de segurança e de salubridade e do estado de conservação da 

edificação, sita em Avenida Visconde Alverca nº 51 e 53 em Condeixa-a-Nova, União das 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, nos termos do nº2 do artigo 89º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. ---------------------------------------  

 ------------Foi presente também o Auto de Vistoria datado de 23/08/2022, sobre o qual recaiu 

despacho superior, o qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante como 

documento anexo sob o número 20. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que seja determinada a realização das obras de conservação necessárias 

à correção de más condições de segurança, por a edificação oferecer perigo para a saúde 

publica e para a segurança das pessoas, conforme se encontram descritas no auto de vistoria 

e nos prazos propostos para o efeito - atendendo à gravidade da situação, um prazo de 15 dias 
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para a apresentação do plano de contenção estrutural das fachadas e relatório de inspeção da 

cobertura realizados por técnico especializado e habilitado para o efeito e de 30 dias para a 

sua execução/implementação, devendo o pedido de comunicação prévia para as obras de 

conservação/reabilitação ser apresentado num prazo de 30 dias após a realização das obras 

prioritárias e de 60 dias para realizar a obra, nos termos do nº2 do artigo 89º do Decreto-lei nº 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, sob pena de incorrer em contraordenação 

punível nos termos estabelecidos na alínea s) do nº 1 do artigo 98º do mesmo diploma. ----------  

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

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

 

C.2. Divisão de Obras  

 

1. Coesão Territorial - Requalificação Urbana - Execução do PARU - Reabilitação da 

Fábrica de Cerâmica de Conímbriga - Empreitadas - Aprovação de subempreitada. 

 

 ------------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 21. ----------  

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

-----------Que a firma Socértima – Sociedade de Construções do Cértima, Lda. comunicou a 

intenção de subempreitar os trabalhos de “Equipamento Sanitário, Instalação de Gás, Rede de 

Abastecimento de Águas, Águas Pluviais e Drenagem de Esgotos” à firma “Luzicanal – 

Instalações Elétricas e Canalizações, Lda” que lhe foram adjudicados na obra supracitada; -----  

 ------------Que as subempreitadas são reguladas pelo artigo 383º e seguintes do CCP – Código 

dos Contratos Públicos, que prevê na alínea a) do seu nº 1 que a subcontratação é vedada, 

sem prejuízo dos limites gerais previstos no CCP, a entidades que não sejam titulares de alvará 

ou de título de registo emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., contendo as 

habilitações adequadas à execução da obra a subcontratar; ----------------------------------------------  

------------Que, de acordo com o nº 2 da mesma disposição legal e sem prejuízo do disposto no 

número anterior, não pode o empreiteiro subcontratar prestações objeto do contrato de valor 

total superior a 75% do valor contratual, acrescido ou deduzido dos preços correspondentes 

aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos de suprimento de erros e omissões e à 

reposição do equilíbrio financeiro a que haja lugar no âmbito do contrato em causa; --------------- 

 ------------Que de acordo com o número 3 do artigo 385º daquele diploma legal o “… 

empreiteiro deve no prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, 

comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa”.  
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 ------------Que ainda de acordo com o número 1 do artigo 386º, o dono da obra pode sempre 

opor-se ou, nos casos previstos no nº 2 do artigo anterior, recusar a autorização à 

subempreitada quando não sejam observados os limites previstos no art.º 383º e com os 

fundamentos previstos no artigo 320º; ---------------------------------------------------------------------------   

 ------------Sempre que a oposição ou a recusa de autorização se fundamentem na 

inobservância dos limites fixados no número 2 do art.º 383º, o dono da obra deve comunicar 

esse facto ao Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., no prazo de cinco dias; -----------------  

 ------------Que de acordo com os documentos apresentados pelo adjudicatário e patenteados 

no processo, o valor subcontratado (€ 27.251,22) representa 1,66 % do valor da adjudicação 

(€1.637.000,00) e que foram apresentados os documentos legalmente exigidos para o efeito, 

ou seja, alvará e contrato de subempreitada; ------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal autorize a subempreitada dos trabalhos de 

“Equipamento Sanitário , Instalação de Gás; Rede de Abastecimento de Águas, Águas Pluviais 

e Drenagem de Esgotos” à firma “Luzicanal – Instalações Elétricas e Canalizações, Lda.” e que 

foram adjudicados à firma “Socértima – Sociedade de Construções do Cértima, Lda.” na 

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

Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conímbriga – Empreitadas”.  ---------------------------------  

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

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

 

FINAL DA ATA 

 

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

eram treze horas e trinta horas. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe de Divisão Administrativa, que secretariou a reunião 

e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. -----------------------------------------------------  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO 


