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ORDEM DO DIA 

 
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 
9 de novembro 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 26/10/2022. 

 

II. Período Antes da Ordem do Dia 

 

III. Informações 

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

A.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

A.1.2. Contabilidade e Orçamento 

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2.2. Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Ega, no âmbito da realização da Feira Anual 

de São Martinho. 

 

1.2.3. Procedimento relativo ao pagamento de dívidas de refeições escolares em prestações. 

 

A.1.3. Património e Controlo 

 

1.3.1. Hasta Pública para atribuição da exploração do Snack Bar, sito no Complexo das 

Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova – Adjudicação Definitiva. 

 

 



                              (Reunião ordinária de 09-11-2022)                Página 3 de 33 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

A.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 - Proposta de correção do Programa de Concurso e de prorrogação do prazo 

para apresentação de propostas – Ratificação de despacho. 

 

1.4.2. Concurso público com publicação no JOUE para aquisição de serviços de limpeza das 

instalações de 8 edifícios da câmara municipal de Condeixa-a-Nova – Adjudicação e 

Aprovação da minuta do respetivo contrato. 

 

A.2. Divisão de Educação 

 

2.1. Protocolo de Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) - 

Implementação e desenvolvimento do Programa Eco-Escolas no Agrupamento de Escolas de 

Condeixa-a-Nova - ano letivo 2022/2023. 

 

B. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1.1. Processo nº01/2021/60 em nome de Jasmim Protagonista Ld.ª referente às obras de 

construção de estabelecimento comercial e muros, com obras de urbanização, sito na Faia, 

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

provisória e redução de caução. 

 

1.2. Processo nº 01/2021/92 em nome de Sandra Isabel Almeida Brito e Pedro Miguel dos 

Santos Cortesão para obras de construção de habitação, anexo e muros, sito em Belide, União 

das Freguesias de Sebal e Belide. 

 

1.3. Processo nº 14/2021/31 nome de Vítor Daniel Correia Pedroso, referente às condições de 

segurança e salubridade e do estado de conservação do edifício, sito em Rua Quinta da 

Aventosa, nº 15, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 

1.4. Informação com o registo interno nº 13058 datada de 25/10/2022, referente ao PERU da 

ARU de Casmilo, da Freguesia do Furadouro – Relatório de análise e ponderação do período 

de discussão pública. 
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1.5. Orçamento Participativo 2022 – Análise das propostas pela Comissão de Análise Técnica. 

 

B.2. Divisão de Obras 

 

2.1. Turismo Caminho do Futuro - Promoção Turística - Património Natural - Passadiços - 

Construção de Passadiços – Comunicação de Subempreitada – Ratificação de despacho. 

 

2.2. Empreitada de “Educação e apoio à família – Educação - Conservação, reparação, 

ampliação e modernização de escolas – Beneficiação de Edifícios / EB 1 de Ega – Prorrogação 

de Prazo. 

 

C. Unidade de Ação Social e Saúde 

 

1. Proposta de atribuição de prestações pecuniárias de carácter eventual em situação de 

emergência social ao abrigo do nº 2 do artigo 5º da Portaria n.º 63/2021 de 17 de março. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 4 de novembro de 2022. 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

António Lázaro Ferreira 
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 ------------Aos nove dias do mês de novembro 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 26-10-2022. 

 

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

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

 

II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

 ------------O Sr. Presidente tomou a palavra, começando por dar nota da euforia, até infantil, do 

Sr. Vereador Nuno Claro em publicitar as datas do seu julgamento no âmbito do processo 

judicial em que foi constituído arguido, exortando o Sr. Vereador a fazer exatamente o mesmo 

a uma pessoa da lista do PSD, que foi condenado por violência doméstica com pena de prisão 

suspensa. Aproveita ainda para informar o Sr. Vereador que a próxima sessão do julgamento 

ocorrerá no dia 28 de novembro, sendo que se trata de um assunto público e já abordado em 

sessão da Assembleia Municipal, reunião de Câmara e nos jornais.  ------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra para referir que dispensa a informação 

prestada dado que o caso é público, embora não tão público como deveria ser, pois trata-se de 

um crime de participação económica em negócio, praticado por um funcionário no exercício das 

suas funções públicas, sendo este bem diferente de um crime da vida pessoal, que em nada 

interfere nas funções desempenhadas por um Vereador. ---------------------------------------------------  

 

 ------------Face à observação, o Sr. Presidente referiu que o Sr. Vereador Nuno Claro está 

enganado pois o crime de violência doméstica está tipificado como um crime público. Por fim, 

mencionou que mesmo com o peso de uma acusação sobre um candidato, o Sr. Vereador 

Nuno Claro não conseguiu ganhar as eleições.  --------------------------------------------------------------   
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 ------------Retorquindo, o Sr. Vereador Nuno Claro afirmou que, infelizmente, este país está 

cheio de casos de pessoas que são acusadas judicialmente e que mesmo assim conseguem 

ganhar eleições. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------De seguida, o Sr. Presidente deu a palavra aos 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 apresentar o pedido de 

uma sala nas instalações da Câmara Municipal para reunir com os munícipes que solicitam 

reuniões com os membros do PSD.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, referiu que a ata número 20, relativa à reunião do passado 28 de 

setembro, não está ainda publicada na página web da Câmara Municipal, razão pela qual 

pergunta se existe algum motivo que justifique esta omissão.  --------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, recordou que no passado dia 31 de outubro enviou um email a solicitar 

uma cópia da escritura de doação do terreno da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Condeixa [AHBVC] ao nosso Município, cujo pedido reiterou dias depois por 

duas ocasiões, não tendo, contudo, obtido qualquer resposta. Neste sentido, pergunta se existe 

algum motivo especial para esta omissão, acrescentando que é grave que não se responda 

aos munícipes, mas tão grave ou mais é não responder aos vereadores, que são os legítimos 

representantes dos eleitores neste órgão. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Mencionou também que nas reuniões anteriores se deu conta de uma situação que 

afetou a população do Peixeiro, na Freguesia do Furadouro, em resultado de um temporal, 

queda de raios e uma descarga elétrica. Adiantou que as luminárias públicas foram finalmente 

reparadas e a iluminação restabelecida no dia 31 de outubro, mas ficaram por esclarecer os 

danos causados aos particulares, recordando que Sr. Vice-Presidente ficou de indagar o 

Serviço de Proteção Civil, a quem os ditos danos terão sido comunicados e de reportar 

posteriormente. Assim sendo, pergunta se o mesmo acompanhou este assunto.  -------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que os semáforos junto à escola EB2 (Escola Amarela) 

vinham sendo um problema assinalado pelos munícipes, contudo, parece que já começaram a 

estar esta semana intermitentes, com nítido impacto na fluidez de trânsito, sem prejudicar a 

segurança que se quer presente naquele espaço. Estar disponível para ouvir os munícipes, os 

seus pedidos e recomendações, é muitas vezes um procedimento recomendado.  -----------------  

 ------------Ora, o mesmo se poderá dizer, por exemplo, quanto à matéria da iluminação pública 

e da programação dos relógios que a determinam. Tal como ocorreu no passado, volta a 

testemunhar-se uma diferença do acender das luzes nos vários espaços residenciais do 

concelho, sendo que não faz sentido que assim ocorra. ----------------------------------------------------  
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 ------------Referiu ainda que na última reunião de Câmara, a propósito da implementação do 

sistema de pagamento de resíduos PAYT, foi declarado pretender-se implementar ainda este 

ano o sistema PAYT (destinado a 49 utilizadores não domésticos), acrescentando que só isto já 

surpreende, pois quem fosse lendo, há anos, as habituais comunicações da Câmara Municipal 

poderia pensar que já está implementado há muito. Afinal, vai implementar-se em 2022. Neste 

contexto, deram aqui também conta de uma reunião prevista para este mês de novembro - uma 

primeira sessão - no sentido de os interessados formalizarem a adesão ao sistema visando o 

seu início em 2023, pelo que pergunta se já teve lugar essa reunião e, em caso afirmativo, 

quantos formalizaram essa adesão.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Perguntou também para quando o cumprimento do disposto no Regulamento do 

Museu PO.RO.S, vigente desde o dia 24 de Outubro, relativamente ao Plano Anual de 

Atividades e ao Orçamento Anual do Museu PO.RO.S para o ano de 2023, conforme se prevê 

no artigo 8.º do dito Regulamento, recordando que o Sr. Presidente garantiu que o mesmo 

seria cumprido. Neste contexto, pergunta: quando? Onde está o Plano Anual de Atividades? 

Onde está o Orçamento do Museu PO.RO.S ? ----------------------------------------------------------------  

 ------------Continuando, perguntou se foi apurada a situação que mencionou na reunião de 

Câmara anterior sobre a existência na Rua do Rossio, em Casével, no sentido Casével – 

Campizes, de depósito de lixo e outros resíduos, de natureza indeterminada, cuja situação e 

regularidade interessa apurar, acautelando o interesse público e eventuais questões 

ambientais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando novamente de assunto, referiu que, tal como ocorre hoje com o processo do 

Casmilo, questiona sobre a operação designada por Urbanização Nova Conímbriga, Fase III, 

nomeadamente para quando as conclusões do procedimento de consulta pública, intervenções 

e respostas. Ainda no mesmo contexto, referiu que se verificaram nesse espaço, na última 

quinta-feira, dia 3 de novembro, trabalhos com máquinas pesadas, movimentação de terras 

e/ou limpezas, pelo que pergunta se foi iniciativa do proprietário ou do Município/Freguesia, 

conforme foi anunciado pela Associação de Moradores da Urbanização Nova Conimbriga 

[AMUNC] e a expensas de quem.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No contexto dos recentes abates de árvores, solicitou esclarecimentos relativamente 

aos abates realizados nas zonas não abrangidas pelo projeto das alterações climáticas, 

perguntando, a este propósito, qual foi o fundamento dos cortes nesses casos. Questionou 

também qual foi o volume/peso da madeira recolhida e qual foi o destino dessa madeira. --------  

 ------------A propósito do designado projeto “DE Sobre Rodas”, perguntou qual o ponto da 

situação nas nossas escolas e se as bicicletas prometidas pelo atual Governo socialista para 

todas as crianças das escolas já chegaram às mesmas.  ---------------------------------------------------  
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 ------------Mudando de assunto, referiu que a edição do Orçamento Participativo 2022 já se 

arrasta, não cumprindo os prazos previstos e aprovados em reunião de Câmara, pelo que 

pergunta qual é o atual ponto da situação, perguntando também se, não vindo hoje o assunto à 

reunião de Câmara, ficará prejudicado o início das votações a 15 de novembro. --------------------  

 ------------Mais referiu que numa recente intervenção pública, num discurso a 6 de novembro, 

no Conímbriga Hotel do Paço, o Sr. Presidente afirmou que a Câmara Municipal de Condeixa 

também tinha muitas candidaturas/projetos chumbados, acrescentando que o conceito de 

“muito” não é seguramente igual para todos. Ainda assim, questiona se o Sr. Presidente 

consegue dar nota de uma mão cheia de projetos que tenham sido chumbados, quais foram, 

quantos foram e a que projetos se queria referir exatamente.  --------------------------------------------  

 ------------Posteriormente, afirmou que há um muro em Belide, paralelo à estrada nacional, junto 

dos semáforos, que já foi aqui objeto de deliberação para obras, alertando para o facto do 

mesmo poder vir a cair um dia destes sobre a estrada e as responsabilidades poderem ser 

muito graves. Referiu ainda que já falou em reunião de Câmara de inúmeros casos de obras 

determinadas pela Câmara Municipal, e que estão por efetuar, algumas há anos, sendo este só 

mais um caso. Exemplo disto é também o caso de um muro confinante com um prédio na Rua 

Padre Bento Menni, acerca do qual foi recebido, nesta semana, por todos um email, com a 

agravante de que nesta situação o atual responsável pelas obras e eventuais danos é a 

Câmara Municipal, nova proprietária do terreno.  -------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, perguntou qual é a situação da Casa/Residência 

Paroquial, em Condeixa-a-Velha, no Largo Costa Alemão, acrescentando que talvez seja caso 

para determinar, também, algumas obras ao proprietário e pensar num novo caminho para 

aquele edifício. Se esse caminho for no sentido de ele um dia passar a integrar o património 

municipal, ficaria bastante satisfeito dado que considera que há muitas e boas coisas que se 

poderão fazer por lá. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, deixou uma nota final de muitas felicidades para o desempenho das novas 

funções ao recém-nomeado Comandante dos Bombeiros Voluntários, Tiago Picão, à sua 

equipa de comando e a toda a corporação, desejando que tenham muitos dias e muitas noites 

descansados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por se associar à nota 

apresentada pelo Sr. Vereador Nuno Claro relativa à nomeação do Comandante dos 

Bombeiros Voluntários, Tiago Picão, desejando votos de um bom trabalho.  --------------------------  

 ------------Relativamente à questão colocada sobre a Casa Paroquial de Condeixa-a-Velha, 

referiu ter registado o interesse no imóvel, não pondo totalmente de parte o interesse do 

mesmo para a Câmara Municipal, dado que se encontra situado na zona de expansão de 
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Conimbriga. Ainda no mesmo contexto, deu nota de que também se terá de olhar para a 

estrada que atravessa as Ruinas de Conimbriga, pois os trabalhos arqueológicos no local 

poderão trazer constrangimentos de trânsito, no entanto, deve-se salvaguardar a mobilidade da 

população naquela zona.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, solicitou à Sra. Diretora de Urbanismo, Ambiente e de 

Desenvolvimento que se pronunciasse sobre o ponto de situação da realização das obras 

relativas ao muro limitador de propriedade, confinante com a via pública, em Belide e ao muro 

situado na Rua Padre Bento Menni, tendo a mesma informado que no primeiro caso foi feita a 

vistoria de salubridade e segurança e notificado o proprietário para proceder às obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança do muro. No caso da 

situação do muro de sustentação de terras na Rua Padre Bento Menni, foi realizada a vistoria e 

dado conhecimento, na ocasião, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Condeixa sobre a necessidade de estabilização do talude, por se tratar, à data, de um muro 

limitador do terreno da sua propriedade. Contudo, sendo agora da propriedade da Câmara 

Municipal competirá a esta proceder à correção da situação, cujo procedimento já foi iniciado.  -  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que se deverá olhar com atenção 

para a situação exposta, nomeadamente, aferindo o grau de segurança, realçando que nestas 

matérias deve-se diligenciar com vista à resolução do problema, com a maior brevidade 

possível, caso esteja em causa a segurança de pessoas e bens.  ---------------------------------------  

 ------------Relativamente à sua intervenção no Conímbriga Hotel do Paço, realça que a mesma 

veio no seguimento da intervenção pública do Presidente da Fundação ADFP – Assistência, 

Desenvolvimento e Formação Profissional, sobre a matéria, no sentido de contrariar a ideia de 

perseguição direcionada no caso do chumbo dos projetos candidatados pela ADFP, 

mencionando a este propósito que também o Município de Condeixa-a-Nova viu alguns dos 

seus projetos chumbados, referindo-se aqui essencialmente ao projeto do alargamento da ZIL, 

o qual considera de grande relevância para Condeixa e que não viu a sua aprovação por 

razões que contesta. Acrescentou ainda, que nunca é demais realçar o papel importante desta 

Fundação no concelho de Condeixa-a-Nova, nomeadamente, na criação de postos de trabalho, 

assim como o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido a nível social pelo seu Presidente, 

Jaime Ramos, entendendo que é bastante injusto que esta Fundação não obtenha os fundos 

necessários para as suas valências, estando disponível para lhe prestar o seu apoio no que for 

necessário.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito ao Orçamento Participativo 2022, referiu que será dado 

conhecimento na presente reunião da análise das propostas apresentada pela respetiva 

Comissão Técnica de Análise.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Quanto à questão colocada sobre o projeto “DE Sobre Rodas”, solicitou à Sra. 

Vereadora Ana Manaia que se pronunciasse sobre o assunto, tendo a mesma informado que 

se trata de um projeto a nível nacional, prevendo-se o seu início no presente ano letivo, 

acrescentando que foi informada que as bicicletas que seriam entregues eram para os alunos 

do 2º ciclo. Por fim, referiu que irá indagar o atual ponto de situação sobre a matéria, o qual 

reportará posteriormente.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Sobre o abate de árvores nas zonas não abrangidas pelo projeto das alterações 

climáticas, referiu que não possui no momento dados concretos sobre o assunto, pelo que 

oportunamente reportará a informação solicitada. Ainda neste contexto, adiantou que alguma 

da madeira obtida foi utilizada na construção de bancos, denominados “bancos da amizade”, 

instalados nas escolas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mais referiu que a situação exposta na reunião anterior sobre o depósito de lixo 

existente na Rua do Rossio, em Casével, foi reportada aos serviços da Divisão do Ambiente e 

Serviços Urbanos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para informar que os trabalhos de limpeza do 

terreno identificado pelo Sr. Vereador Nuno Claro, sito na Urbanização Nova Conímbriga, foram 

desenvolvidos pelo proprietário do mesmo, na sequência da ação de fiscalização e 

consequente notificação feita pela Câmara Municipal.  ------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere ao Plano Anual de Atividades e ao Orçamento Anual do Museu 

PO.RO.S, previsto no artigo 8.º do respetivo Regulamento, referiu que os documentos serão 

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

 ------------Em relação ao sistema PAYT, recordou que se trata de um projeto-piloto e que dará 

nota à Câmara Municipal das reuniões realizadas no âmbito do mesmo, prevendo-se a sua 

realização no decorrer do corrente mês, conforme já informado em reunião anterior.  --------------   

 ------------No que toca à iluminação pública, informou que a situação já foi reportada aos 

serviços para que os mesmos procedam em conformidade.  ----------------------------------------------  

 

 ------------Quanto à questão colocada sobre os semáforos junto à escola EB2 (Escola Amarela), 

solicitou ao Coordenador do Serviço de Proteção Civil que se pronunciasse sobre o assunto, 

tendo este informado que os mesmos foram colocados na situação de intermitente, como forma 

de testar o escoamento do trânsito/segurança, sendo que hoje e amanhã será avaliada a 

situação em conjunto com o Comandante da GNR, visando apresentar uma proposta conjunta 

definitiva sobre a situação.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que já foram reparadas as luminárias 

no Peixeiro, solicitando de seguida ao Coordenador do Serviço de Proteção Civil que se 

pronunciasse sobre o assunto, tendo este informado que foi reportada a ocorrência de uma 

trovoada que provocou a quebra no abastecimento de energia e que tal facto tinha causado 

danos a algumas pessoas, designadamente, em eletrodomésticos, tendo este serviço 

informado que os mesmos deveriam ser reportados à EDP. -----------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente tomou de novo a palavra para solicitar que seja indagado pelos 

serviços se foi reportada alguma situação à EDP, sugerindo a intervenção do Sr. Vice-

Presidente nesse sentido.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à questão colocada sobre a ata número 20 da reunião de Câmara do passado 

dia 28 de setembro, informou que a mesma será publicitada na página do Município no 

decorrer desta semana. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, disponibilizou ao Sr. Vereador Nuno Claro uma fotocópia da escritura 

de doação do terreno da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa 

[AHBVC], conforme solicitado pelo mesmo.  -------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, sugeriu o Salão Nobre do Município como espaço para os Srs. Vereadores 

do PSD receberem os munícipes, solicitando que os mesmos façam o respetivo agendamento.  

 

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

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas [ICNF] está a promover uma campanha 

de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia, podendo as autarquias beneficiar deste 

apoio financeiro, sendo o limite máximo por autarquia de 26.000 euros. São elegíveis para 

efeitos do apoio financeiro as despesas pagas com esterilizações realizadas entre 1 de outubro 

de 2021 e 30 de setembro de 2022, devendo a candidatura ser submetida até ao dia 25 de 

novembro de 2022. Ainda no mesmo contexto, referiu que todos os animais que sejam 

recolhidos pelos centros de recolha oficial de animais de companhia e que não sejam 

reclamados no prazo de 15 dias a contar da data da sua recolha, devem ser esterilizados e, 

posteriormente, encaminhados para adoção. Neste sentido, pergunta, quantos animais foram 

esterilizados neste período e se a Câmara Municipal já se candidatou a este apoio ou se 

pondera fazê-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, recordou que o canil municipal continua a ter boxes sobrelotadas e 

com poucas condições, expondo os animais ao frio e à chuva, situação que se agrava com o 

aproximar do inverno. Mais referiu, que uma vez que a construção de um novo canil não é um 

projeto para ser concretizado nos próximos anos, mais do que questionar sobre a viabilidade, 

lança mesmo o apelo, de que as boxes sejam sujeitas a alguma intervenção que permita sanar, 
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pelo menos, estes problemas agora enunciados, já há muito identificados.  Aliás, estando nas 

GOP previstos 39.796,00 euros para a “Aquisição de bens e serviços para o Canil Municipal”, 

questiona se aqui está incluída alguma intervenção nas boxes ou a realização de campanhas 

de adoção. Recordou ainda, a propósito destas campanhas, que desde 2016 que não há 

qualquer iniciativa deste tipo e que a divulgação, pelo Município, dos animais disponíveis para 

adoção está protocolada com a Associação Condeixa Patudos e não tem sido realizada. --------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que a aproximação do Natal implicará, em princípio, um 

aumento do consumismo, que se traduzirá por uma maior afluência às lojas, pelo que 

questiona se estão previstas algumas ações de animação e apoio ao comércio local, de modo 

a que essa afluência possa privilegiar as lojas de Condeixa. Neste contexto, exclui como ação 

de apoio a iluminação de Natal, para a qual as GOP de 2022 previam 24.540 euros, por 

considerar que não é propriamente uma iniciativa que apoie o comércio local.   ---------------------    

 ------------Por último, reitera a pergunta que tem colocado nas últimas reuniões de Câmara, ou 

seja, se os alunos do agrupamento já têm acesso à Escola Virtual. -------------------------------------  

 

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

avaliado o modelo a adotar no que se refere às atividades a desenvolver na época natalícia, 

realçando que irá existir seguramente alguma contenção, tendo em conta a inflação e o 

aumento de preços atualmente verificados, pelo que será a ocasião perfeita para apostar na 

criatividade, ponderando-se a implementação de atividades a desenvolver pelos alunos.  --------  

 

 ------------A Sra. Susana Devesa interveio para sugerir a gratuitidade no parque de 

estacionamento subterrâneo e a distribuição de vouchers pelos estabelecimentos comerciais, 

como medidas de apoio ao comércio local durante a época natalícia.  ----------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente recordou que em 2020 a Câmara Municipal, 

em parceria com a ADEC – Associação de Desenvolvimento Empresarial de Condeixa, 

promoveu uma campanha de Natal que visou o apoio ao comércio local através da distribuição 

de cupões de desconto direto de 10% numa compra a realizar num dos estabelecimentos 

aderentes, como forma de incentivo à escolha do pequeno comércio para a realização das 

habituais compras de Natal. Mais referiu, que não gostaria de terminar o mandato autárquico 

sem promover o “Mercado de Natal”, contudo, face aos condicionalismos atuais ainda não será 

este ano que o mesmo será realizado. Por fim, referiu ter registado as sugestões apresentadas 

pela Sra. Vereadora Susana Devesa.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente às campanhas promovidas pelo Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas [ICNF], informou que foi submetida uma candidatura ao apoio financeiro da 
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campanha de esterilização de cães e gatos de companhia, solicitando de seguida ao Sr. Vice-

Presidente que informasse sobre o número de animais recolhidos/esterilizados e sobre a 

questão colocada sobre as condições do canil municipal, tendo este informado que, até à 

presente data, foram esterilizados 60 animais e irão ser esterilizados mais 100 animais numa 

Clinica em Poiares, por praticar preços mais baixos. Mais referiu, que concorda com o facto de 

as condições existentes não serem as ideais, contudo, têm-se encetado alguns esforços no 

sentido de colmatar algumas das necessidades consideradas mais prementes, nomeadamente, 

através da aquisição de camas e mantas, entre outros bens, estando neste momento a 

decorrer um procedimento para a instalação de boxes e colocação de redes. Referiu ainda, que 

as associações de voluntários nascem com muita vontade, todavia, vão surgindo dificuldades e 

com isso menos voluntariado e menos capacidade de resposta por parte das mesmas. Por fim, 

disse estar atento aos programas de apoio financeiro que vão surgindo nesta matéria.  -----------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia tomou a palavra, para informar que espera que os 

alunos passem a ter acesso à plataforma da Escola Virtual ainda no decorrer desta semana.  --  

 

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

contrário da informação prestada pelo Sr. Vice-presidente na última reunião de Câmara, os 

sinais de trânsito, cuja colocação foi decidida há meses em reunião do órgão executivo, não 

foram aplicados até ao final do mês de outubro, destacando como exemplo a colocação de 

sinais no Gorgulhão e na Urbanização da Barreira. Acrescentou ainda, que foram também 

tomadas decisões sobre a colocação de sinais na Senhora das Dores e no Casmilo, razão pela 

qual pergunta para quando se prevê a colocação dos mesmos. ------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, referiu que passaram quase dois meses desde o início das aulas, pelo 

que questiona se os constrangimentos de salas, assinalados na reunião de Câmara do 

passado dia 28 de setembro já se encontram resolvidos, acrescentando, neste contexto, que 

teve conhecimento de que estariam a realizar-se obras na EB2 com vista à criação de uma sala 

com valência de multideficiência, a concluir até ao final do ano. Neste sentido, pergunta que 

obras são essas e qual é o seu custo. Questiona ainda se o custo das obras fica coberto pelo 

valor que se recebe para ações de manutenção dos edifícios.  -------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que em 2016 a Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra - CIM RC publicou o PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável na 

Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, tendo o documento sido atualizado em 2018. 

O PAMUS cobre todos os municípios da CIM e, portanto, também o de Condeixa-a-Nova, 

tendo sido elaborado para a candidatura a financiamento dos programas operacionais, 

nomeadamente o POSEUR. Os objetivos específicos do PAMUS foram balizados pela melhoria 



                              (Reunião ordinária de 09-11-2022)                Página 14 de 33 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

da eficiência do transporte de pessoas e bens, a reconversão para modos de transporte mais 

limpos e eficientes, mais acessíveis e inclusivos e com menos poluição. Nas chamadas Fichas 

de Ação do PAMUS estão apresentadas medidas a implementar, que se aplicam a Condeixa, 

das quais dá como exemplos: estruturação de uma rede ciclável urbana, dotada de parques de 

estacionamento de bicicletas; projeto piloto numa escola de promoção dos modos suaves para 

as ligações casa-escola; nova ligação a Condeixa-a-Nova a partir da EN1/IC2 e ligações à 

Zona Industrial Ligeira de Condeixa; desenvolvimento de planos de mobilidade de empresas ou 

polos industriais / empresariais (plano de acesso às zonas industriais). Mais referiu que o plano 

prevê ainda uma transferência modal do transporte individual para Condeixa-a-Nova, para 

2023, comparativamente a 2011 significativa: reduzir o uso de transporte individual de 82 para 

68%; aumentar o uso de transporte público de 9 para 15%, aumentar o uso de modos suaves 

(bicicleta e andar a pé) de 8 para 16%. Neste sentido, decorridos que estão seis anos sobre a 

elaboração do plano de PAMUS, pergunta o que é que em Condeixa-a-Nova foi concretizado 

ou está em concretização daquilo que foi preconizado pelo referido plano. ----------------------------  

 ------------Mudando de assunto, assinalou positivamente a realização, pela Infraestruturas de 

Portugal, de obras no IC2, nos sentidos Norte-Sul e Sul-Norte, na zona envolvente da rotunda 

da Barreira, considerando o mau estado do pavimento nessa zona. Acrescentou que 

infelizmente, o IC2 no atravessamento do território de Condeixa continua a degradar-se de 

forma acelerada, sendo que, com mais um inverno a iniciar-se, a degradação irá evoluir muito. 

O facto de haver grandes congestionamentos de trânsito nesta zona, com veículos pesados 

parados ou em marcha muito lenta, agrava particularmente a degradação do pavimento. 

Justifica-se, por isso, alertar de forma permanente a Infraestruturas de Portugal para a 

situação, para que esta aplique ações de conservação no pavimento do IC2.  -----------------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Vice-Presidente que se 

pronunciasse sobre o ponto de situação da colocação de sinalética já aprovada em reunião de 

Câmara, tendo este informado que já foi dada indicação aos serviços da Divisão de Obras para 

começarem a colocar a sinalética com a colaboração do Serviço de Proteção Civil, sendo que 

no caso do Casmilo se trata de sinalética mais especifica, pelo que irá sofrer algum atraso. 

Mais referiu, que espera poder dar informação mais concreta sobre o assunto na próxima 

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

 

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia interveio para informar que se mantêm os 

constrangimentos abordados na última reunião de Câmara, relativos às salas de aulas, 

acrescentando que foi, entretanto, solicitado pela DGESTE à Câmara Municipal a apresentação 
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de orçamento para a obra relativa à divisão do espaço, pelo que terá de ser avaliada a situação 

para o efeito.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mais informou, que a Câmara Municipal possui um projeto de intervenção na Escola 

Básica nº 2/3 para dotar o bloco B de uma sala de apoio a Multideficiência e o bloco D de sala 

de ATL, passando o espaço onde funciona atualmente a sala de ATL a funcionar como sala de 

aula. Acrescentou ainda, que a verba destinada à execução das obras de adaptação do espaço 

para a criação da unidade de apoio à multideficiência será transferida pela DGESTE 

diretamente ao Agrupamento de Escolas e a obra relativa à sala de ATL, cujo custo é inferior a 

20.000,00 euros, será suportada pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que o Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável (PAMUS), elaborado pela Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra teve uma baixa execução nacional, acrescentando que os projetos referidos pelo Sr. 

Vereador Silvino Capitão terão de ser reestruturados, à exceção do projeto relativo à 

construção de uma ecovia a ligar o Museu PO.RO.S ao complexo das Ruínas Romanas de 

Conímbriga e ao centro da vila de Condeixa-a-Nova, o qual se manterá como uma aposta 

potenciadora da mobilidade turística. -----------------------------------------------------------------------------  

 

III. Informações 

 

 ------------O Sr. Vice-Presidente deu nota de que irá decorrer nos próximos dias 10 e 11 de 

novembro a Feira de São Martinho. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais informou que decorrerá no próximo dia 13 de 

novembro a Corrida 4 Estações. Informou ainda, que nesse mesmo dia será realizada, pelas 

15h00 as eliminatórias nos Torneios Concelhios Interassociações 2022.  ------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente deu nota de que no próximo dia 11 de novembro será realizada a 

inauguração do espaço destinado aos produtores locais no Mercado Municipal.  --------------------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia informou que irá estar presente no Encontro Nacional 

do Grupo de Trabalho "Educação ao Longo da Vida", no âmbito da adesão à Rede Territorial 

Portuguesa das Cidades Educadoras e à Associação Internacional das Cidades Educadoras, 

que decorrerá no Município de Soure no próximo dia 11 de novembro.  --------------------------------  
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 ------------O Sr. Vice-Presidente deu nota da execução de algumas obras, consideradas 

relevantes, entre as quais destaca:  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conímbriga, com cerca de 23% de 

execução; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reconversão de espaços verdes urbanos, com 62% de execução;  ------------------------  

 ------------Construção de Passadiços, com 11% de execução.  --------------------------------------------  

 

IV. Ordem do Dia 

 

A. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação 

A.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento 

 

A.1.2. Contabilidade e Orçamento 

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

------------Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 8 de novembro do ano 

de 2022, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de €355.592,12 e em 

operações não orçamentais no valor de €459.075,28.  ------------------------------------------------------  

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

 

1.2.2. Apoio Financeiro à Junta de Freguesia de Ega, no âmbito da realização da Feira 

Anual de São Martinho. 

 

 ------------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 atribuição de um apoio 

financeiro no valor de €2.700,00 à Junta de Freguesia de Ega, no âmbito da realização da 

Feira Anual de São Martinho, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado através do 

documento de cabimento nº 20693, patenteado no processo.  --------------------------------------------  

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

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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1.2.3. Procedimento relativo ao pagamento de dívidas de refeições escolares em 

prestações. 

 

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

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

 ------------Encontrando-se atualmente estes serviços municipais a promover um procedimento 

generalizado de interpelação dos Pais e Encarregados de Educação para pagamento das 

faturas referentes ao fornecimento de refeições escolares respeitante ao Ensino Pré-Escolar e 

Escolar do 1ª CEB em falta, foram apresentados por estes diversos pedidos de pagamento em 

prestações de dívidas, pelo que urge proceder à elaboração de uma proposta genérica para 

regularização destas dívidas, para aplicação no futuro de procedimentos uniformizados sobre 

esta matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Para o efeito, são atendidos, entre outros aplicáveis, os Princípios da Prossecução do 

Interesse Público e da Proteção dos direitos e interesses dos Cidadão, da Boa Administração, 

da Proporcionalidade, da Justiça e Razoabilidade e da Boa-Fé, consagrados nos art.5º a 10º 

do Código do Procedimento Administrativo. Consideram-se ainda os benefícios para a 

autarquia advindos de uma resolução extrajudicial da situação. Conforme estabelecido no n.º 1 

do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 55/2009 [que Estabelece o regime jurídico aplicável à 

atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar] e no n.º 5 do artigo 

35.º do Decreto-Lei n.º 21/2019 [que Concretiza o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação], “O 

preço das refeições a fornecer às crianças e aos alunos nos refeitórios escolares e demais 

regras sobre o respetivo pagamento são fixados por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças, da educação e das autarquias locais, após consulta à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses.” -----------------------------------------------------------  

 ------------Não obstante ser devido pelos alunos o pagamento de um preço pelas refeições 

escolares - salvo as devidas isenções - o Decreto-Lei n.º 55/2009 consagra o princípio de que 

“o fornecimento às crianças e aos alunos das refeições pelos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas não tem fins lucrativos” (cf. n.º 4 do artigo 20.º). -------------------------------  

 ------------Como tal, “Quando o custo médio das refeições fornecidas pelos refeitórios seja 

superior ao preço fixado nos termos do despacho referido no número anterior, os respetivos 

agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas recebem uma comparticipação de valor 

determinado pelo mesmo despacho e suportada pelos municípios ou pelas direções regionais 

de educação, conforme se trate de alunos respetivamente do ensino básico ou do ensino 

secundário”. Por outro lado, quando o fornecimento de refeições esteja concessionado a 
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empresas de restauração coletiva, cabe àquelas entidades suportar a respetiva diferença de 

preços – conforme determinado nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º. ---------------------------------------------  

 ------------Assim e tal como configurado pelo legislador, o preço devido pelo fornecimento das 

refeições escolares e suportado pelos alunos consubstancia um preço que é fixado 

administrativamente e em montante inferior ao preço de mercado, cujo diferencial é assumido 

pelo município. É no Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, na sua atual redação, que se 

encontra regulado o preço das refeições escolares e as condições de pagamento do mesmo. 

Ora, um tal “preço”, mesmo que pudesse ser uma taxa, nunca poderia ser considerado como 

uma taxa municipal, por um lado porque criado e aprovado por outra entidade distinta da 

câmara municipal prestadora e, por outro lado, porque não é criada à luz dos preceitos e 

procedimentos aplicáveis à criação e aprovação de taxas pelas autarquias locais. Na verdade, 

o “preço” em causa é aprovado por despacho ministerial, limitando-se as câmaras municipais a 

aplicá-lo na venda das refeições escolares servidas nas escolas do concelho. -----------------------  

 ------------O preço das refeições escolares estabelecido neste despacho enquadra-se assim e 

recolhe características de preço público - por apresentar natureza rígida e ser 

administrativamente fixado - e de preço político – porque se prevê expressamente a existência 

de subsidiação pública das refeições escolares, de modo a manter o preço pago pelos utentes 

em valor inferior ao do custo real do bem fornecido, sendo o diferencial coberto por dinheiros 

públicos. Porque se considera o preço das refeições escolares como um preço – e não como 

uma taxa – mas um preço que se apresenta simultaneamente como público e político (o que de 

alguma forma o aproxima e lhe confere algumas características de taxa), deve entender-se, por 

isso, que se estará ainda perante uma receita de natureza tributária e, como tal, passível de 

cobrança coerciva através do processo de execução fiscal, nos termos legalmente fixados. -----  

 ------------Relativamente ao ensino pré-escolar e do 1ª CEB, a câmara municipal recorre ao 

sistema de pós-pagamento mediante faturação mensal, sendo que essa liquidação é realizada 

com a notificação para pagamento voluntário do valor devido através do envio da respetiva 

fatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deste modo, ultrapassada a data limite de pagamento da fatura o utente entra em 

mora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Pelo exposto, caso os utentes não paguem voluntariamente a dívida no prazo 

previsto e desde que o pedido seja devidamente fundamentado, poderão solicitar o seu 

pagamento faseado, cuja aprovação deverá ser operada pelo executivo municipal. ----------------  

 ------------Face ao exposto, para uma maior agilização e eficácia dos serviços públicos, 

considera-se adequado que a Câmara Municipal delibere delegar no Presidente da Câmara 

Municipal de Condeixa-a-Nova, com possibilidade de subdelegação no Vereador do Pelouro, a 

aceitação do pagamento faseado de dívidas em atraso das faturas referentes ao fornecimento 
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de refeições escolares respeitante ao Ensino Pré-Escolar e Escolar do 1ª CEB, mediante o 

pagamento em prestações mensais e iguais sucessivas, até ao máximo de 12, nos seguintes 

termos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Valores em divida até €100,00 – pagamento em 4 (quatro) prestações, mensais e 

sucessivas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Valores em divida de €100,00 a €200,00 – pagamento em 5 (cinco) prestações, 

mensais e sucessivas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Valores em divida de €200,00 a €300,00 – pagamento em 6 (seis) prestações, 

mensais e sucessivas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Valores em divida de €300,00 a €400,00 – pagamento em 7 (sete) prestações, 

mensais e sucessivas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Valores em divida de €400,00 a €500,00 – pagamento em 8 (oito) prestações, 

mensais e sucessivas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Valores em divida de €500,00 a €600,00 – pagamento em 9 (nove) prestações, 

mensais e sucessivas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Valores superiores a €600,00 - pagamento em 12 prestações. -------------------------------  

 ------------Aos valores em dívida deverão acrescer os juros de mora e todos os encargos e 

despesas administrativas que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova teve com o 

procedimento voluntário e/ou coercivo. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------A vigência do pagamento em prestações pressupõe a subscrição do respetivo pedido 

por escrito, através de formulário próprio, devidamente assinado pelo requerente.  -----------------   

 ------------Caso o requerente não proceda ao pagamento atempado de qualquer das prestações 

na respetiva data limite, o referido acordo deverá ficar sem efeito, investindo a Câmara 

Municipal no direito de recorrer a todos os meios legais que se afigurem adequados para ser 

ressarcida dos valores em dívida, designadamente remetendo o respetivo processo para a 

Autoridade Tributária, para efeitos de instauração de execução fiscal, ao abrigo do protocolo 

em vigor celebrado com esta entidade. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o procedimento relativo 

ao pagamento de dívidas de refeições escolares em prestações nos termos supracitados. -------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar como é que estes casos têm 

sido tratados até à presente data, recordando que as prescrições têm de ser presentes em 

reunião de Câmara.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Em resposta, a Sra. Vereadora Ana Manaia referiu que se trata de um procedimento 

de regularização de dívidas de refeições escolares, as quais não estavam a ser tratadas, 

visando estabelecer regras, nomeadamente, no que diz respeito ao numero de prestações. -----  

 

 ------------Por solicitação, o Sr. Diretor do Departamento Administrativo, Financeiro e de 

Educação informou que após o envio de notificações para pagamento das dividas existentes já 

foram pagos cerca de €14.000,00 dos €21.000,00 em dívida, estando ainda a decorrer o prazo 

concedido para o efeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

A.1.3. Património e Controlo 

 

1.3.1. Hasta Pública para atribuição da exploração do Snack Bar, sito no Complexo das 

Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova – Adjudicação Definitiva. 

 

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

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

da qual consta o auto de adjudicação provisória, cujo teor a seguir se transcreve:  -----------------  

 ------------“Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2022, pelas 10.00 horas reuniram-se o 

Presidente da Comissão, Sérgio Emanuel Mamede Fernandes e os Vogais efetivos, Fausto 

Rafael Rodrigues Pereira e Susana Paula Monteiro Navarro, no Salão Nobre do Edifício Paços 

do concelho, para realizar a Hasta Pública para a atribuição da exploração do Snack Bar sito 

no Complexo das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova, conforme deliberação do órgão 

executivo de 28 de setembro de 2022.---------------------------------------------------------------------- -----  

 ------------O ato público iniciou-se pela identificação dos presentes, tendo mostrado interesse 

em participar na Hasta Pública o Sr. Daniel Barros, devidamente identificado nos documentos 

patentes no processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Examinados os documentos apresentados pelo interessado, o mesmo foi admitido 

para a fase de licitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Seguidamente, informou-se o interessado: --------------------------------------------------------  

 ------------Que o valor base de licitação é de 200,00 € mensais, sendo os lances pelo valor 

mínimo de 50,00€; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Que o Município faturará mensalmente ao adjudicatário, a título de compensação de 

gastos pelo consumo de água e eletricidade verificado no espaço, os quais terão de ser pagos 

mensalmente no momento do pagamento das rendas;  -----------------------------------------------------  

 ------------Que as rendas posteriores devem ser pagas até ao dia 8 de cada mês na Tesouraria 

da Câmara Municipal de Condeixa;  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Que as rendas ficam sujeitas às devidas atualizações decorrentes do coeficiente de 

atualização da renda anual, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística; -------------------------  

 ------------Posto isto, foi questionado àquele se tinha alguma dúvida, não tendo o interessado 

nada a dizer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Esclarecidas as formalidades do ato, iniciou-se a licitação pelo valor base de 200,00€ 

tendo havido unicamente uma licitação, pelo que o espaço foi entregue ao único licitante. -------  

 ------------Para a efetivação da adjudicação provisória foi efetuado o pagamento relativo aos 3 

meses de renda antecipada, conforme previsto no ponto 15 do Programa de Hasta Pública, 

para o qual foi emitida a Guia de Recebimento N.º 10/91/2022, de 31 de outubro de 2022, no 

valor de 600,00 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O adjudicatário foi informado que a adjudicação definitiva ocorrerá na reunião do 

órgão executivo do próximo dia 09 de novembro de 2022, sendo posteriormente o mesmo 

notificado de tal ato;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi também informado que a celebração do contrato deverá ser realizada no prazo 

máximo de 15 dias após a adjudicação definitiva, ou seja, 15 dias após o dia 09 de novembro, 

ou seja, até 30 de novembro de 2022 e que o início da exploração deve começar no dia 15 de 

dezembro de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Não havendo mais nenhuma questão a tratar, o Presidente da Comissão deu por 

encerrada a Hasta Pública”.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a adjudicação definitiva 

do Snack Bar, sito no Complexo das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova ao Sr. Daniel 

Simões Azevedo Barros, pelo valor mensal de €200,00, nos termos constantes do auto de 

adjudicação provisória acima transcrito.  ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

A.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 
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Município de Condeixa-a-Nova - Proposta de correção do Programa de Concurso e de 

prorrogação do prazo para apresentação de propostas – Ratificação de despacho. 

 

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

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

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, proferido a 28 de outubro de 2022, que, perante a urgência na tomada de decisão, 

autorizou a prorrogação do prazo para apresentação das propostas até às 18h00 do dia 9 de 

novembro de 2022, ao abrigo do número 3 do artigo 35.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

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

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

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

 

1.4.2. Concurso público com publicação no JOUE para aquisição de serviços de limpeza 

das instalações de 8 edifícios da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova – Adjudicação e 

Aprovação da minuta do respetivo contrato. 

 

------------Foi presente o Relatório Final elaborado pelo Júri do concurso em epígrafe nos termos 

do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), que se junta por fotocópia à presente 

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

------------Verificando-se que não foram efetuadas quaisquer observações pelos concorrentes no 

uso do direito de audiência prévia, o júri deliberou manter o teor e conclusões do relatório 

preliminar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere adjudicar a aquisição de 

serviços de limpeza das instalações de 8 edifícios da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 

ao concorrente posicionado em primeiro lugar, “Partenope, Unipessoal, Lda.” pelo valor de 

347.198,04 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------- 

------------Mais se propõe, ao abrigo do art.º 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), que a 

Câmara Municipal aprove a respetiva minuta do contrato que se junta por fotocópia à presente 

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

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para solicitar que nestas matérias seja também 

enviado o Relatório Preliminar para que se possa conhecer os valores apresentados pelos 

restantes concorrentes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Em resposta, o Sr. Presidente referiu que solicitará aos serviços o envio do relatório 

solicitado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

 

A.2. Divisão de Educação 

 

2.1. Protocolo de Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) - 

Implementação e desenvolvimento do Programa Eco-Escolas no Agrupamento de 

Escolas de Condeixa-a-Nova - ano letivo 2022/2023. 

 

 ------------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 7.   

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Protocolo de Parceria a 

celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Associação Bandeira Azul da Europa 

(ABAE), no âmbito da implementação e desenvolvimento do Programa Eco-Escolas no 

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

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

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

 

B. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1.1. Processo nº01/2021/60 em nome de Jasmim Protagonista Ld.ª referente às obras de 

construção de estabelecimento comercial e muros, com obras de urbanização, sito na 

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

receção provisória e redução de caução. 

 

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

decisão, referente ao processo de obras nº01/2021/60 em nome de Jasmim Protagonista Ld.ª, 

para receção provisória das obras de urbanização e respetiva redução de caução, referentes 

às obras de construção de estabelecimento comercial e muros, com obras de urbanização, sito 

na Faia, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, 
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nos termos da alínea b) do nº4 do artigo 54º e do artigo 57º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Presente também o auto de vistoria, datado de 18/10/2022, confirmado pela Diretora 

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

no dia 31/10/2022, o qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante, como 

documento anexo sob o número 8.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a receção provisória parcial das 

obras de urbanização, assim como a respetiva redução de caução nos termos da alínea b) do 

nº4 do artigo 54º e do artigo 57º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, ficando retido o valor de 136.042,73€ conforme consta do auto de vistoria. ---------------  

 ------------Propõe-se ainda que o titular do alvará seja notificado para, no prazo de 15 dias, 

proceder à correção dos defeitos assinalados, conforme condições referidas no auto de 

vistoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

1.2. Processo nº 01/2021/92 em nome de Sandra Isabel Almeida Brito e Pedro Miguel dos 

Santos Cortesão para obras de construção de habitação, anexo e muros, sito em Belide, 

União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 

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

decisão, para obras de construção de habitação, anexo e muros, sito em Belide, 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. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Presente também a informação técnica datada de 26/10/2022, confirmada pela 

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

substituição, no dia 18/10/2022, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer 

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

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

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

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

 ------------O prazo de execução da obra é de 12 meses, conforme solicitado; -------------------------  

 ------------Devem 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 
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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; -----------------------------------------------------------------  

 ------------Consta do processo uma planta de cedência com área de 39,70m2, necessária para 

o alargamento e configuração de perfil do arruamento, pelo que deverá ser cedida a área 

mencionada para domínio público; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Devem apresentar registo predial devidamente atualizado quanto á área cedida para 

domínio público, ficando a emissão do alvará de licença condicionada á sua apresentação; -----  

 ------------Juntamente com os projetos das especialidades, deverão apresentar projeto de obras 

de urbanização do arruamento, garantindo um perfil mínimo de 5 m mais passeio. O projeto de 

obras de urbanização deve ser instruído nos termos da Portaria nº 113/2015 de 22/04; -----------  

 ------------Antes da emissão do alvará deverá ser celebrado com a Câmara Municipal um 

contrato relativo ao cumprimento das obrigações assumidas e prestar caução adequada, 

beneficiando de redução proporcional ou isenção das taxas por realização de infraestruturas 

urbanísticas, nos termos a fixar em regulamento municipal, nos termos do artigo 25º do 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação; ----------------------------------------  

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

requerentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

1.3. Processo nº 14/2021/31 nome de Vítor Daniel Correia Pedroso, referente às 

condições de segurança e salubridade e do estado de conservação do edifício, sito em 

Rua Quinta da Aventosa, nº 15, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 

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

relativamente às condições de segurança e salubridade e do estado de conservação do edifício 

sito em Rua Quinta da Aventosa, nº 15, União das Freguesias de Sebal e Belide, nos termos 

do nº 2 do artigo 89º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

conjugado com o nº 4 do artigo 89º e do nº 2 do artigo 90º-A do diploma legal já referido. --------  

 ------------Presente também o Auto de Vistoria datado de 27/10/2022 e informação técnica 

datada de 21/10/2022, confirmadas pela Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e 

de Desenvolvimento, em regime de substituição, no dia 31/10/2022, as quais se juntam por 

fotocópia à presente ata para dela fazer integrante, como documento anexo sob o número 10. -  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal determine a realização de obras de conservação 

necessárias à correção de más condições de segurança e salubridade, conforme se encontram 
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descritas no auto de vistoria no prazo de 90 dias, nos termos do nº2 do artigo 89º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo, nos termos do nº4 do artigo 

89º e do nº 2 do artigo 90º-A do Decreto-Lei referido, apresentar os elementos instrutórios 

necessários à execução das obras, conforme auto de vistoria referido, no prazo de 60 dias, sob 

pena de incorrer em contraordenação punível nos termos estabelecidos na alínea s) do nº1) do 

artigo 98º do mesmo diploma. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Descrição do estado do edifício: ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Daquilo que foi possível observar no local, pelo exterior e interior da construção e 

sem qualquer recurso a ensaios e testes de resistência de materiais, verificou-se que:  -----------  

 ------------Trata-se de um edifício destinado a habitação, composto por um piso acima da cota 

de soleira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O edifício resultou numa ampliação e alteração de uma construção existente, anterior 

a 1985, data em que foi reconstruído (processo 01/1985/114 de 12.06, que deu origem ao 

alvará 162/86 de13.06). A obra não foi logo concluída e em 1996 foi apresentado processo de 

licenciamento para ‘acabamentos e colocação de telhado’ (processo 01/1996/94 de 14.05, que 

deu origem ao alvará n.º 181/97 de 25.09). Em 2002 é apresentado o processo de 

licenciamento para ampliação e alteração da edificação para o uso de habitação (processo 

01/2002/77 de 24.05, que deu origem ao alvará n.º 18/2003 de 01.02); --------------------------------  

 ------------A habitação tem alvará de utilização para habitação n.º 60/2004 de 15.07, emitido no 

âmbito do processo 06/2004/17 que se encontra instruído com telas finais;  --------------------------  

 ------------De acordo com as peças desenhadas dos referidos processos, o volume original 

corresponde à parte da habitação onde se localizam dois quartos e uma instalação sanitária 

(volume mais alto implantado perpendicularmente à Quinta da Ventosa e mais próximo da 

crista do talude existente entre a propriedade e a ER 1-7, com o qual confina a nascente);  ------  

• -----------O talude encontra-se limpo (desmatado), com uma vertente irregular, pendente 

acentuada (diferença de cotas entre o patamar da habitação e a ER 1-7, aproximadamente 

7,5m) e o canto NE da habitação está praticamente implantada na crista do talude. De acordo 

com informação constante do cadastro SIG, o talude é propriedade do Município; ------------------  

 ------------É possível verificar no local que o talude já foi intervencionado na sequência de 

deslizamento de terras, tendo sido aplicado material de enchimento (enrocamento); ---------------  

 ------------A habitação apresenta no exterior paredes com fendilhação, destacamento e rotura 

de revestimento, provavelmente motivadas por deformações do pavimento/terreno e/ou 

assentamentos diferenciais; ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------No interior, o quarto localizado a norte e a sala apresentam fendilhação localizada de 

média abertura nos cantos (encontro de paredes); -----------------------------------------------------------  
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 ------------Os pavimentos exteriores envolventes à habitação, apresentam elementos partidos e 

deslocados, com níveis diferentes, indiciando cedência do terreno e que podem motivar 

acidentes por tropeçamento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O muro limitador da propriedade confinante com o talude apresenta fratura e 

deslocamento de elementos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A guarda em ferro localizada sobre o muro apresenta elementos partidos e soltos 

podendo motivar a queda de pessoas para o talude; --------------------------------------------------------  

 ------------O muro limitador da propriedade confinante com a via pública apresenta ligeira 

deformação no sentido da via. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------As anomalias acima referidas aparentam resultar de um conjunto de fatores, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------a proximidade da construção ao talude; ------------------------------------------------------------  

 ------------as várias fases de construção que o edifício foi sujeitado; -------------------------------------  

 ------------a má execução de alguns trabalhos de construção civil; ---------------------------------------  

 ------------a idade da construção. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Uma inspeção mais detalhada e especializada poderá vir a revelar outros fatores 

além dos acima enunciados. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Obras a realizar:-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Assim, foi possível verificar que a edificação se apresenta ocupada e que apresenta 

algumas anomalias que colocam em causa algumas condições de segurança do edifício, em 

especial da sua envolvente, apresentando perigo para a segurança das pessoas que habitam o 

espaço, sendo por isso necessário proceder a obras de conservação que reponham as 

necessárias condições, designadamente as seguintes: -----------------------------------------------------  

 ------------Inspeção, avaliação e estudo da estabilidade da fundação da habitação, ao nível da 

estrutura e solo de fundação, a realizar por empresa qualificada para o efeito, que deverá 

determinar o tipo de intervenção a realizar ao nível das fundações; -------------------------------------  

 ------------Remoção das terras colocadas na área envolvente à habitação; ----------------------------  

 ------------Refazer todos os pavimentos e muros envolventes junto ao talude, após estabilização 

do mesmo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reparar/aplicar nova guarda devidamente chumbada ao pavimento; -----------------------  

 ------------Reabilitação do muro confinante com a via pública; ---------------------------------------------  

 ------------Após reabilitação das fundações da habitação deverão ser reparadas as fissuras 

interiores e exteriores; ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------No imediato, como medida preventiva, deverá ser limitada a circulação e 

permanência de pessoas na área envolvente à habitação, na estrema confinante com o talude, 
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até à realização das obras que reponham as devidas condições de segurança resultantes da 

avaliação ou estudo de estabilidade a realizar previamente. -----------------------------------------------  

 ------------Condições a cumprir para a execução das obras:  -----------------------------------------------  

 ------------Para a execução das obras necessárias à correção das deficiências descritas deverá 

ter-se em atenção o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Compete ao proprietário tomar todas as diligências necessárias e obrigatórias no 

sentido de, aquando da execução dos trabalhos supra descritos, ser preservada a integridade 

física e de salubridade dos edifícios contíguos; ---------------------------------------------------------------  

 ------------Executar apenas as obras necessárias à correção das deficiências detetadas, sem 

introduzir alterações ao edifício; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Comunicar à Câmara Municipal, até 5 dias antes, o início das obras; ----------------------  

 ------------Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo o entulho, de modo a deixar o 

local limpo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Não pintar, colorir ou revestir quaisquer elementos exteriores, sem prévia consulta 

aos serviços técnicos da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 ------------Nos termos do n.º 4 do art. 89º e do n.º 2 do art. 90º-A do RJUE, deverá, no prazo de 

60 dias, apresentar os seguintes elementos instrutórios necessários à execução das obras 

acima referidas, que valem como comunicação prévia: -----------------------------------------------------  

 ------------Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela conservatória 

do registo predial referente ao prédio(s) abrangido(s); -------------------------------------------------------  

 ------------Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira 

a faculdade da realização das obras acima referidas; -------------------------------------------------------  

 ------------Projeto de estabilidade do muro confinante com a via publica; -------------------------------  

 ------------Avaliação ou estudo de estabilidade e respetivo projeto de acordo com a solução 

indicada no estudo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Termo de responsabilidade subscrito por autor de projeto legalmente habilitado 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------  

 ------------Comprovativo de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 

31/2009, de 03.07; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prova de validade da inscrição do(s) técnicos em associação pública de natureza 

profissional; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação de danos 

emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei nº 100/97, de 13.09; ----------  

 ------------Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo 

diretor de obra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Número do alvará ou registo de outro título habilitante emitido pelo InCI, IP, que lhe 

confira habilitações adequadas à natureza e valor da obra; ------------------------------------------------  

 ------------Estimativa orçamental; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Calendarização da obra; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Plano de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho; --------------------------------------------  

 ------------Livro de obra; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deverá abrir-se processo 14 quanto às obras executadas sem o devido controlo 

prévio por parte da Câmara Municipal, nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, conforme descritas no auto de vistoria referido. -------------------  

 ------------Relativamente ao talude, as obras a realizar no mesmo são da competência do 

Município, pelo que se propõe que a Câmara Municipal determine que os serviços adotem os 

procedimentos necessários para garantir a execução das obras a realizar pelo município, 

designadamente os seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reforço e regularização do talude, com recurso a enrocamento da encosta com 

rachão;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Execução de sistema de drenagem de águas pluviais, com a aplicação de caleira de 

drenagem, na crista e pé do talude, e respetivo encaminhamento das águas para a valeta. ------  

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

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

 

1.4. Informação com o registo interno nº 13058 datada de 25/10/2022, referente ao PERU 

da ARU de Casmilo, da Freguesia do Furadouro – Relatório de análise e ponderação do 

período de discussão pública. 

 

 ------------Presente a Informação com o registo interno nº 13058, datada de 25/10/2022, 

subscrita pela Técnica Superior, Ana Moreira, arquiteta, com vista á apreciação e tomada de 

decisão, referente ao relatório de análise e ponderação do período de discussão pública sobre 

o Plano Estratégico de Reabilitação Urbana da área de Reabilitação Urbana do Casmilo, da 

freguesia do Furadouro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Presente a informação técnica datada de 25/10/2022, com registo interno nº 13058, 

confirmada pela Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, em 

regime de substituição, no dia 04/11/2022, a qual se junta por fotocópia à presente ata para 

dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 11.  --------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 

17º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU, na sua atual redação, concordar com 

a proposta apresentada, devendo o Projeto de Operação de Reabilitação Urbana ser remetido 
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para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do artigo 17º do RJRU [Decreto-Lei nº 

307/2009 de 23/10, na sua atual redação]. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se ainda que a Câmara Municipal delibere dar conhecimento do teor do 

presente relatório aos participantes da discussão pública. -------------------------------------------------  

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

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

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

 

1.5. Orçamento Participativo 2022 – Análise das propostas pela Comissão de Análise 

Técnica. 

 

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

 ------------No âmbito do Orçamento Participativo 2022 foram apresentadas as propostas abaixo 

indicadas, as quais foram devidamente analisadas nos termos do artigo 9.º do respetivo 

Regulamento Municipal, pela Comissão de Análise Técnica designada para o efeito: --------------  

 ------------Centro de Trail e BTT; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Condeix@prende; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Rebanho Comunitário; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O nosso património cultural, num simples clique!; ------------------------------------------------  

 ------------Caracterização do Edifício do Mercado Municipal de Condeixa; -----------------------------  

 ------------Segurança Mais - União Freguesias Condeixa; ---------------------------------------------------  

 ------------Via RomanEco; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------The Condeixa Experience; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Gap Year Condeixa; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Torneio Internacional da Ruínas – Voleibol; -------------------------------------------------------  

 ------------Reciclar rolhas de cortiça; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Veículo para Equipa Reconhecimento e Avaliação da Situação; -----------------------------  

 ------------Vigiar é proteger a nossa floresta; --------------------------------------------------------------------  

 ------------Orquestra do AECONDEIXA; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------Lavadouro - Escola Primária de Campizes; --------------------------------------------------------  

------------De acordo com a análise realizado pela Comissão de Análise Técnica foram admitidas 

as seguintes propostas:  ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Condeix@prende; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O nosso património cultural, num simples clique!; ------------------------------------------------  

 ------------The Condeixa Experience; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Gap Year Condeixa; --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Torneio Internacional da Ruínas – Voleibol; -------------------------------------------------------  

 ------------Reciclar rolhas de cortiça; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Orquestra do AECONDEIXA; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------De acordo com a análise técnica, as restantes propostas apresentadas tendem para o 

indeferimento, podendo os respetivos proponentes apresentar eventuais recursos no prazo de 

dez dias, conforme determina o nº 5 do referido artigo, findo o qual e após a devida análise dos 

mesmos será presente em reunião de Câmara a lista final de propostas a submeter a votação, 

conforme prevê o nº 6 do referido artigo 9.º do Regulamento do Orçamento Participativo.  -------  

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

 

B.2. Divisão de Obras 

 

2.1. Turismo Caminho do Futuro - Promoção Turística - Património Natural - Passadiços - 

Construção de Passadiços – Comunicação de Subempreitada – Ratificação de despacho. 

 

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

junta à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 12. 

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

Presidente da Câmara em 27 de outubro de 2022, ao abrigo do número 3 do artigo 35.º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que não autorizou a subempreitada 

supramencionada, nos termos da alínea b), do número 1 do artigo 317.º do Código dos 

Contratos Públicos conjugada com a alínea i) do artigo 55.º do referido Código.  --------------------  

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

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

 

2.2. Empreitada de “Educação e apoio à família – Educação - Conservação, reparação, 

ampliação e modernização de escolas – Beneficiação de Edifícios / EB 1 de Ega – 

Prorrogação de Prazo. 

 

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

junta à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 13. 

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a prorrogação do prazo da 

execução da empreitada supramencionada até ao dia 20 de dezembro de 2022.  -------------------  

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

------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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C. Unidade de Ação Social e Saúde 

 

1. Proposta de atribuição de prestações pecuniárias de carácter eventual em situação de 

emergência social ao abrigo do nº 2 do artigo 5º da Portaria n.º 63/2021 de 17 de março. 

 

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

junta à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 14. 

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

 ------------A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto estabelece o quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os 

princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder 

local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Portaria nº 63/2021, de 17 de março regula o disposto nas alíneas a) e e) do nº 1 

do artigo 3.º e do artigo 10.º do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, nomeadamente os 

termos de operacionalização da transferência de competências em matéria de serviço de 

atendimento e de acompanhamento social (SAAS) de pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade e exclusão social, para as Câmara Municipais. -------------------------------------------  

 ------------De acordo com o nº 2 do artigo 5º da Portaria n.º 63/2021, de 17 de março “compete 

ainda à Câmara Municipal elaborar os relatórios de diagnóstico social e de acompanhamento e 

a atribuição de prestações pecuniárias de carácter eventual em situação de emergência social, 

comprovada carência económica e de risco social.”----------------------------------------------------------  

 ------------Os subsídios de caráter eventual traduzem-se num apoio pecuniário de caráter 

excecional e temporário e destinam-se a colmatar as situações de carência económica 

momentânea ou persistente; contribuir para a realização de despesas inadiáveis e a contribuir 

para a aquisição de bens e serviços de primeira necessidade. --------------------------------------------  

 ------------Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as propostas 

relativas aos processos abaixo indicados, atribuindo o apoio financeiro no valor total de 

€1.150,00, cujo montante se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de 

cabimento nº 20731, patenteado no processo: ----------------------------------------------------------------  

 ------------N.º processo 20141758: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------N.º do apoio económico: 202255712; ----------------------------------------------------------------  

 ------------NISS 11104047257; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Valor da proposta: €250,00; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tipo de apoio: Arrendamento Privado. --------------------------------------------------------------  

 ------------N.º processo: 202235302: ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------N.º de apoio económico: 202254769; ----------------------------------------------------------------  
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 ------------NISS: 12090420786; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tipo de apoio: Arrendamento Privado; --------------------------------------------------------------  

 ------------Valor da proposta: €250,00. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------N.º processo: 201130924: ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------N.º de apoio económico: 202254631; ----------------------------------------------------------------  

 ------------NISS: 11103794643; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tipo de apoio: Arrendamento Privado; --------------------------------------------------------------  

 ------------Valor da proposta: €200,00. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------N.º processo: 200746702: ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------N.º de apoio económico: 202254627; ----------------------------------------------------------------  

 ------------NISS: 11103957335; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tipo de apoio: Arrendamento Privado; --------------------------------------------------------------  

 ------------Valor da proposta: €150,00. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------N.º processo: 201010159: ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------N.º de apoio económico: 202254634; ----------------------------------------------------------------  

 ------------NISS: 11104116977; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tipo de apoio: Amortização da mensalidade do empréstimo bancário; ---------------------  

 ------------Valor da proposta: €300,00. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------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 doze horas e cinquenta minutos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

que secretariou a reunião e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. ------------------  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO 

 


