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  ORDEM DO DIA 
 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 
 

21 de dezembro 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 7 de dezembro de 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 Associação Recreativa Cultural de Casal Novo, Beiçudo, 

Ribaldo e Mata, no âmbito de obras de requalificação na sede. 

 

1.2.3. Apoio financeiro à Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Venda da 

Luísa, no âmbito da aquisição de uma carrinha. 

 

1.2.4. Contrato Programa a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a 

Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Venda da Luísa para a época desportiva 

de 2022/2023. 

 

A.1.3. Contratação Pública 
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1.3.1. 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 – Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato. 

 

A.2.Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

 

A.2.2. Serviço Jurídico e de Contraordenações 

 

2.2.1. Apresentação remetida pela CIM, no seguimento do Protocolo celebrado no 

âmbito da partilha de serviços – Infrações rodoviárias – Tomada de conhecimento. 

 

2.2.2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual relativo a danos causados na 

garagem de um prédio, sito na Urbanização Nova Conimbriga, lote B 18 – Proposta de 

indeferimento – Decisão Final. 

 

A.2.3. Serviço de Águas e Saneamento 

 

2.3.1. Aprovação da manutenção dos Tarifários dos Serviços de Abastecimento Público 

de Água, Saneamento de Águas Residuais Urbanas e Gestão de Resíduos Urbanos e 

Limpeza Urbana para o ano 2023. 

 

B. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1. Processo nº01/2022/47 em nome de Fernanda Maria Cardoso Marques Ferreira 

Fernandes, para obras de alteração de edifício destinado a ser utlizado como habitação 

multifamiliar, sito na Avenida Visconde de Alverca em Condeixa-a-Nova, União das 

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

 

                B.2. Divisão de Obras 

 

2.1. Empreitada da Obra de "Coesão Territorial - Requalificação Urbana - Execução do 

PARU - Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conimbriga - Empreitadas" Pedido de 

suspensão parcial dos trabalhos – ratificação de despacho. 
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C. Unidade de Ação Social e Saúde 

 

1. Nomeação da Comissão de Análise das Candidaturas à Bolsa de Estudo Fernando 

Namora para o ano 2022/2023. 

 

2. Aprovação do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município 

de Condeixa-a-Nova (2023-2026). 

 

3. 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, 16 de dezembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Nuno Moita da Costa 
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 ------------Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 da ata da reunião ordinária do dia 7 de dezembro de 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 deu a palavra aos membros do órgão executivo para que os 

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

 

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

reunião de Câmara do passado dia 9 de novembro de 2022, o Sr. Vice-Presidente informou, na 

sequência de uma questão por si colocada, que o Município de Condeixa-a-Nova tinha 

submetido uma candidatura no âmbito da campanha para apoio financeiro na esterilização de 

cães e gatos de companhia, promovida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas [ICNF]. Neste contexto, pergunta se já é conhecido o resultado dessa candidatura e 

em caso afirmativo, qual foi a verba atribuída. -----------------------------------------------------------------  

 

 ------------Prosseguindo, referiu que como seria expectável, o agravamento das condições 

meteorológicas, em particular os períodos de chuva intensa e persistente, vieram deteriorar 

ainda mais as condições que os animais do canil municipal têm de suportar. A este propósito 

foi referido na reunião de Câmara do passado dia 9 de dezembro de 2022 que estava a 

decorrer um procedimento para a instalação de boxes e colocação de redes, pelo que pergunta 

qual o ponto da situação deste procedimento e se vão ser instaladas boxes com as mesmas 

características das já existentes e que se têm revelado completamente inadequadas, não 

protegendo os animais do frio, da chuva ou do calor.  -------------------------------------------------------  
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 ------------Ainda no mesmo contexto, mencionou que foram divulgadas pela Associação 

Condeixa PA’TUDOS algumas imagens e mensagens de insatisfação em relação às condições 

anteriormente referidas e que se testemunham no canil municipal. Sabe-se inclusive que o canil 

mereceu visita recente por parte do Sr. Vice-Presidente. Ora tendo a Câmara Municipal um 

protocolo com a referida associação, que presume ainda vigente, sugere que se convidem as 

suas dirigentes para numa próxima reunião de Câmara poderem expor o que entendam sobre 

o Canil, neste que é o espaço próprio para o efeito, nomeadamente dando conta da boa ou má 

execução do dito protocolo. Na verdade, sobre a execução do mesmo, nunca nada chegou a 

estas reuniões, sendo que era bom que, pontualmente se apresentasse aqui um ponto da 

situação. Certas são as responsabilidades municipais e as obrigações legais do executivo 

nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Mudando de assunto, referiu que foi recentemente lançada a terceira edição do 

Prémio “Portugal, País de Inovação e Engenharia”, promovido pela COTEC e destinado a 

estudantes, professores e escolas do terceiro ciclo do Ensino Básico, cujas candidaturas 

podem ser submetidas até ao dia 30 de abril de 2023. Assim, dado o perfil académico e 

profissional da Sra. Vereadora da Educação, até porque uma das áreas temáticas do concurso 

é a Economia Circular, lança o desafio de apresentar esta iniciativa a professores e alunos, de 

modo a motivá-los e a encorajar possíveis candidaturas no âmbito desta matéria.  -----------------  

 

 ------------Por último, referiu que o espelho que se encontra na Barreira, em frente à Rua dos 

Pocinhos, está recorrentemente partido, sendo a sua substituição, de um modo geral, 

demorada, realçando que há mais de duas semanas que o espelho se encontra totalmente 

danificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão tomou a palavra, começando por referir que no 

passado domingo, em plena luz do dia, a iluminação do parque verde estava ligada, 

acrescentando que caso ainda não tenham tido conhecimento da ocorrência, convém que se 

averigue o que se passa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Seguidamente, recordou que em resposta a uma pergunta sua, a propósito da 

colocação de sinais de trânsito em várias zonas do Município de Condeixa (Casmilo, Senhora 

das Dores, Gorgulhão, Urbanização da Barreira, ...), o Sr. Vice-Presidente informou na última 

reunião de Câmara, passando a citar, “de acordo com informação dos serviços, a sinalética já 

se encontra colocada, podendo, no entanto, existir alguma sinalética informativa ainda por 

colocar”. Ora, Sr. Vice-Presidente, tal como pode verificar nas fotografias que enviou, a 

https://cotecportugal.pt/pt/projects/premio-portugal-pais-de-inovacao-e-engenharia/?_thumbnail_id=9531
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realidade é bem diferente, ou seja, não há qualquer sinal instalado. Para que serve tomar 

decisões relativas a colocação de sinais de trânsito para melhorar a segurança e a fluidez da 

circulação se as decisões demoram longos meses a ser concretizadas no terreno. Assim 

sendo, nesta situação em concreto, ou o Sr. Vice-Presidente foi mal informado pelos serviços 

de que é responsável, ou faltou à verdade deliberadamente. ----------------------------------------------  

 

 ------------Mudando de assunto, mencionou que gostaria de saber quando é que a Câmara 

Municipal e a Assembleia Municipal receberão a proposta do Plano Estratégico 2030 para 

Condeixa, acrescentando que já passaram largos meses desde que terminou a recolha de 

propostas no âmbito desta matéria e até ao momento não se sabe qual a orientação 

estratégica que resultará desse processo de participação pública. ---------------------------------------  

 

 ------------Continuando, referiu que se ouviu na última sessão da Assembleia Municipal o Sr. 

Presidente referir que o atravessamento do território de Condeixa pelo IC2 deixou se ser um 

problema, tendo mesmo passado a ser uma oportunidade. Referiu mesmo que, passando a 

citar: “ainda se lembra de o IC2 ser um problema, o que já não acontece”. Ora, qualquer 

cidadão de Condeixa terá muita dificuldade em perceber o que mudou. O tráfego de pesados 

está mais intenso do que nunca; o congestionamento é frequente em várias horas do dia, 

gerando mais ruído e emissões de gases nocivos para a saúde; o efeito de barreira física 

mantém-se, dificultando o desenvolvimento harmonioso do território de Condeixa; dado o 

elevado nível de tráfego pesado, o pavimento está muito degradado, e não se vislumbra uma 

reabilitação do mesmo no curto prazo. Ainda no mesmo contexto, deu como exemplo o estudo 

do ruído que consta no mapa de ruído elaborado no âmbito do PDM de Condeixa: “Os planos 

municipais de redução de ruído vinculam as entidades públicas e os particulares, sendo 

aprovados pela assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal.” E também “que as 

zonas sensíveis localizadas junto a grandes infraestruturas de transporte (no caso de 

Condeixa-a-Nova, a A1 e o IC2 pois ultrapassam anualmente os 6 milhões de passagens de 

veículos) têm os mesmos limites regulamentares que as zonas mistas”. Em face do exposto, 

pergunta se o IC2 passou mesmo a ser uma oportunidade para Condeixa.  --------------------------  

 

 ------------Por último, referiu que a mesma Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos [ERSAR] que atribuiu o “Selo de qualidade exemplar da água para consumo 

humano” de 2022, vem agora escrever sobre as redes de abastecimento de água e de 

drenagem de águas residuais que “menos de 52% da água entrada no sistema foi faturada em 

2021”, aproximadamente 35% da água entrada no sistema foi perdida (perdas reais), situação 

que traduz uma elevada ineficiência e que urge resolver de modo a que os gastos sejam 
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otimizados e os utilizadores não sejam onerados com as ineficiências do sistema”. “Acresce 

que a adesão aos serviços, que é de 90,3% no serviço de abastecimento e de 82,1% no 

serviço de saneamento, cuja melhoria se traduzirá na prática de tarifas mais equitativas e 

sustentáveis”. Mais referiu que na reunião de Câmara realizada em janeiro de 2022, a propósito 

das críticas da ERSAR relativamente ao fraco desempenho das redes de abastecimento de 

água, o Sr. Presidente desvalorizou essas mesmas críticas e criticou a postura da ERSAR. Por 

outro lado, enalteceu, muito recentemente, o prémio atribuído a Condeixa por aquela mesma 

entidade reguladora. Assim, questiona se dever-se-á ou não tomar como fidedignos os prémios 

e as críticas da ERSAR relativas às redes de águas e esgotos de Condeixa-a-Nova.  -------------  

 

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

Silvino Capitão também deveria mencionar que a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

cumpriu os graus de recuperação de custo. Mais referiu que em 2015, o Governo liderado por 

Passos Coelho privatizou a ERSUC, realçando que esta apresenta um crescimento de lucros 

positivos à custa da tarifa cobrada aos municípios clientes destes sistemas multimunicipais, 

situação que considera escandalosa. Disse ainda, que o Sr. Vereador Silvino Capitão deveria 

também falar do aumento do tarifário da ERSUC que se traduz num aumento em mais de 

100% do custo total de tratamento de resíduos, acrescido dos custos de recolha, prevendo-se 

um aumento em 2024 de cerca de 164% da tarifa paga pelo Município àquela entidade, razão 

pela qual critica a ERSAR pela posição/decisão tomada nesta matéria. --------------------------------  

 

 ------------Quanto ao IC2, referiu que mantem tudo o que disse sobre o assunto, reiterando que 

o IC2 deixou de ser um problema para Condeixa tal como era no passado. Hoje é um sitio de 

oportunidades dada a procura daquele local por parte de investidores, que leva à criação de 

emprego e de desenvolvimento económico, situação que não existia há vinte anos atrás. É 

uma evidência que o IC2 corta o território ao meio e que se deve minorar o ruido, mas também 

é verdade que existe um projeto na Infraestruturas de Portugal para o efeito e que pretende 

continuar a lutar pela construção do viaduto por cima do IC2. ---------------------------------------------  

 

 ------------No que se refere ao Plano Estratégico 2030 para Condeixa, mencionou que foi este 

executivo que tomou a iniciativa de mandar elaborar o mesmo, não existindo prazos legais para 

a sua apresentação, pelo que será apresentado quando o executivo entender que o deve fazer.  

 

 ------------Em relação à questão sobre a colocação de sinais de trânsito em vários locais do 

concelho, solicitou ao Sr. Vice-Presidente que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o 

mesmo referido que mantém a informação prestada na reunião anterior, esclarecendo que de 
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acordo com informação prestada pelos serviços a qual disponibiliza desde já aos Srs. 

Vereadores, o ponto de situação desta matéria é o seguinte:  ---------------------------------------------  

 ------------Furadouro, Cadaval e Peixeiro – Colocada sinalização vertical no dia 9/12/2022; -------  

 ------------Rua de Condeixinha – colocação de pinos; 

 ------------Vila Seca - Colocada sinalização vertical no dia 15/12/2022;  ---------------------------------  

 ------------Casal dos Pocinhos (Rua do Serrado) - Colocada sinalização vertical no dia 

10/11/2022; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ribeira, Ponte do Barroso - Colocada sinalização vertical no dia 09/11/2022; ------------  

 ------------Quinta das Cunhas, Venda da Luísa e junto à Escola Amarela - Colocada sinalização 

vertical no dia 10/11/2022; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Senhora das Dores (Rua A e B do Bairro Novo) – colocação de sinalização em curso; 

  -----------Sinalética por colocar: Avenida Visconde Alverca, Urbanização da Barreira, Rua das 

Terras Velhas em Alcabideque, e Sebal (aguarda-se a entrega da sinalética); -----------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão interveio para referir que no Gorgulhão e na zona da 

Barreira ainda não foi colocada qualquer sinalética, conforme se pode verificar nas fotografias 

por si enviadas ao executivo municipal.  -------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retorquindo, o Sr. Vice-Presidente referiu que o Sr. Vereador Silvino Capitão está a 

colocar em causa a informação prestada pelos serviços da Câmara Municipal, acrescentando 

que enquanto estiver no executivo municipal continua a confiar, até prova em contrário, na 

qualidade dos serviços e na informação que lhe é reportada.  --------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente informou que tem conhecimento de que 

estiveram recentemente a fazer testes de iluminação no parque verde, situação que 

provavelmente motivou o facto de a mesma se encontrar ligada no passado domingo, conforme 

referenciado.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

começou por referir que tem noção de que as condições atualmente existentes no Canil 

Municipal não são as ideais apesar das melhorias já feitas. Ainda assim, pretende-se continuar 

a melhorar as condições do Canil, nomeadamente das boxes, sendo certo que o objetivo é 

deslocalizar o mesmo para outro local. Acrescentou ainda, que considera que a celebração do 

protocolo com a Associação dos Pa´tudos foi muito positiva e que o mesmo tem sido cumprido, 

realçando neste contexto a importância da esterilização e acompanhamento dos animais. Por 

fim, reiterou que tem consciência que o local não é o ideal, podendo apenas comprometer-se, 
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neste momento, em melhorar as condições existentes e pensar em avançar com o projeto do 

Canil Municipal para outro local.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-Presidente interveio para acrescentar que existe uma relação cordial entre 

a Câmara Municipal e a Associação Pa´tudos. Mais esclareceu que o aumento de precipitação 

verificada nos últimos dias provocou a entrada de água nas boxes devido ao facto da cota do 

canil ser igual ao chão das boxes. Mais referiu que já foi celebrado contrato no âmbito do 

procedimento de ajuste direto com vista a regularizar esta situação assim como para proceder 

à substituição da vedação existente a qual já se encontra muito deformada e danificada, 

incluindo a beneficiação do murete existente, aumentando desta forma um pouco as suas 

dimensões e tornando-o mais resistente para comportar os esforços da nova vedação.  ----------  

 

 ------------Quanto à candidatura submetida no âmbito da campanha para apoio financeiro na 

esterilização de cães e gatos de companhia, promovida pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas [ICNF] adiantou que já foram realizadas cerca de 60 esterilizações, 

havendo uma proposta para a realização de mais 100 esterilizações, acrescentando que 

reportará informação mais concreta sobre o assunto na próxima reunião de Câmara, 

nomeadamente, no que diz respeito às verbas já atribuídas.  ---------------------------------------------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia tomou a palavra para referir que apesar de já ter 

conhecimento da terceira edição do Prémio “Portugal, País de Inovação e Engenharia” dado 

que o mesmo é feito em parceria com a Ciência Viva, com o Ministério da Educação e com a 

Ordem dos Engenheiros, ainda não recebeu qualquer informação formal por parte da COTEC 

PORTUGAL. Assim que a informação for rececionada será de imediato canalizada, tal como 

tem vindo a ser prática, para o Agrupamento de Escolas, pois considera este projeto bastante 

interessante para os alunos do terceiro ciclo do ensino básico.  ------------------------------------------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Susana Devesa interveio, novamente, para sugerir a preparação de 

uma apresentação sobre a atividade em causa de forma a motivar a adesão ao projeto pois 

considera não ser fácil, nesta fase do ano letivo, o envolvimento dos alunos numa atividade 

nova e diferente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Em resposta, a Sra. Vereadora Ana Manaia disse que tem sido feito um trabalho no 

sentido de envolver a comunidade escolar neste tipo de atividades, comprometendo-se em 

encetar esforços nesse sentido.  ----------------------------------------------------------------------------------  

https://cotecportugal.pt/pt/projects/premio-portugal-pais-de-inovacao-e-engenharia/?_thumbnail_id=9531
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 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra, começando por desejar Votos de um 

Feliz Natal para todos e de um excelente ano de 2023. -----------------------------------------------------  

 

 ------------Seguidamente, referiu que já não é a primeira vez que se vai ouvindo em reuniões de 

Câmara que o PSD devia ter apresentado um plano estratégico para Condeixa, recordando, 

neste contexto, que o plano estratégico 2020 para Condeixa foi apresentado em abril de 2016 e 

foi elaborado pela mesma empresa (Empresa FNWay Consulting) que vem sempre tratando 

desta matéria para o Sr. Presidente, para o partido socialista (trabalho que consta do programa 

eleitoral do Sr. Presidente, nomeadamente, eixos estratégicos, medidas, entre outros), 

acrescentando que não é leal argumentar em reunião de Câmara que os Vereadores do PSD, 

sem mais, deviam apresentar um plano estratégico para Condeixa quando o Sr. Presidente faz 

essa tarefa através do recurso a contratos com a empresa em causa.  ---------------------------------   

 

 ------------Retorquindo, o Sr. Presidente referiu que a Empresa FNWay Consulting trabalha para 

a Câmara Municipal e não para o partido socialista, esclarecendo que o seu programa eleitoral 

de 2013 não é muito diferente do seu programa eleitoral de 2017 o qual incorporou 

naturalmente alguns eixos e medidas que constavam do programa de 2013, programa este 

elaborado antes de ser eleito Presidente da Câmara Municipal. Esclareceu ainda, que o 

trabalho executado pela empresa em questão contribui para o programa de todos e para os 

condeixenses em geral.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio, novamente, para esclarecer que apenas disse 

que o trabalho feito pela Empresa FNWay Consulting é depois convertido no programa eleitoral 

do partido socialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Disse ainda que relativamente à referência feita pelo Sr. Presidente às privatizações 

ocorridas em 2015 convém também recordar que a nacionalização de empresas levada a cabo 

pelos últimos governos do PS não é a solução para nenhuns dos seus problemas e os vários 

episódios TAP aí estão para nos lembrarmos bem disso. No caso em concreto da ERSUC, 

recorda que este Município não pode falar da mesma como se fosse uma entidade totalmente 

estranha pois o Município de Condeixa-a-Nova também é acionista. Assim sendo, considera 

que seria interessante que o Sr. Presidente pudesse dar aqui conta sobre o sentido de voto do 

Município de Condeixa aquando da votação dos Orçamentos da ERSUC, sendo inclusivamente 

espectável que nessas ocasiões este Município fizesse uma declaração de voto sobre estas 

matérias.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Em resposta, o Sr. Presidente referiu que o Município de Condeixa-a-Nova interpôs 

uma providência cautelar contra a privatização da EGF, acrescentando que neste momento 

todos os Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e que 

pertencem à ERSUC têm uma posição muito clara sobre esta matéria. Por fim, realçou que a 

venda da EGF a um privado foi um erro enorme.  ------------------------------------------------------------  

 

 ------------Mudando de assunto e de novo no uso da palavra, o Sr. Vereador Nuno Claro afirmou 

que continua por cumprir o Regimento desta Câmara Municipal no que diz respeito às 

transmissões das reuniões de Câmara, sendo a responsabilidade por tal omissão do Sr. 

Presidente de Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Prosseguindo, deu nota de apreço às celebrações de Natal organizadas pelos 

Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município. Sabe que decorreram da melhor forma, e 

apesar de pessoalmente só ter podido comparecer num dos momentos, agradece ambos os 

convites que lhe foram endereçados.  ----------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Mudando de assunto, questionou se vão ser realizadas reuniões extraordinárias da 

Câmara Municipal ainda durante o decurso de 2022, dado que que continua por cumprir o 

disposto no Regulamento do Museu PO.RO.S, vigente desde o passado 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. Não se conhece nenhum 

Plano de Atividades nem nenhum Orçamento, e isto apesar de o Sr. Presidente ter dado conta, 

na anterior reunião de Câmara, que estes documentos seriam presentes em reunião do órgão 

executivo até final do corrente ano. Acresce, que seria de bom tom que estes documentos 

tivessem sido também enviados, em tempo, à Assembleia Municipal realizada no 19 dezembro, 

quanto mais não fosse para conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Mais referiu, a propósito da ausência de implementação do sistema de pagamento de 

resíduos PAYT, que a Sra. Vereadora Ana Manaia vem anunciando, há muito, a realização de 

reuniões com eventuais interessados visando o seu início em 2023, razão pela qual volta a 

perguntar: se essas reuniões já tiveram lugar? Se sim, quantos formalizaram já a adesão ao 

sistema PAYT? É que na resposta da Câmara Municipal dada à ERSAR na sequência do 

Parecer emitido pela mesma sobre o Tarifário 2023 (assunto que consta até da ordem do dia 

desta reunião) é afirmado que se prevê 49 utilizadores não domésticos no início de 2023, razão 

pela qual questiona se vamos tê-los de facto. -----------------------------------------------------------------  
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 ------------Perguntou ainda se a dúvida suscitada na última reunião de Câmara a propósito da 

constituição da Área Integrada de Gestão da Paisagem, já foi esclarecida e se os documentos 

demonstrativos da sua alegada constituição lhe poderão ser enviados.  -------------------------------  

 

 ------------Questionou também para quando se prevê que sejam conhecidos e apresentados em 

reunião da Câmara Municipal os contributos recolhidos, no âmbito da consulta pública da 

operação urbanística Urbanização Nova Conímbriga III.  ---------------------------------------------------  

 

 ------------Posteriormente, mencionou que estão ainda por apresentar as prometidas contas das 

Festas de Santa Cristina, recordando que a este propósito o Sr. Vereador Luís Silva questionou 

várias vezes sobre este assunto, sempre sem resposta. Não se entente a demora, e o controlo 

apertado levado a cabo pelo Sr. Presidente, quer orçamental, quer financeiro, deveria permitir 

uma resposta mais capaz nesta matéria. ------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Mudando de assunto, referiu que o Regulamento de Abastecimento Público de Água 

neste Município estabelece alguns tarifários especiais, cuja previsão é de inteira justiça. Sobre 

um deles, o do Tarifário Familiar, prevê o Artigo 65.º/1/a)/ii) do Regulamento Municipal que seja 

aplicável apenas aos utilizadores finais domésticos, cuja composição do agregado familiar 

ultrapasse cinco elementos, ou em famílias monoparentais, ultrapasse os três elementos. Este 

Regulamento Municipal, por esta e por outras razões mereceu em devido tempo o voto contra 

dos eleitos do PSD Condeixa, e neste aspeto está completamente arredado daquilo que é o 

bom senso, as boas práticas enunciadas pela APFN - Associação Portuguesa de Famílias 

Numerosas que propõe, e bem, que família numerosa é aquela que contribui para que a média 

nacional seja superior a 2 filhos por casal, sendo também este o padrão seguido 

internacionalmente, e até mesmo as Recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos em Portugal (ERSAR). Com efeito, é a ERSAR que já neste ano de 2022, na 

sua Recomendação Tarifária dos Serviços de Águas (Recomendação Tarifária n.º 1/2022) 

determina que as entidades gestoras devem disponibilizar tarifários para famílias numerosas, 

aplicáveis aos utilizadores domésticos cuja composição do agregado familiar ultrapasse quatro 

elementos. A própria ERSAR já notificou o executivo da Câmara Municipal de Condeixa por 

não cumprir as Recomendações que anualmente lhe envia em Parecer sobre os Tarifários. O 

mesmo acontece no Parecer sobre os Tarifários para 2023 que será presente a esta reunião de 

Câmara. Propõe, assim, tal como a bancada do PSD já fez na última sessão da Assembleia 

Municipal, uma alteração pontual e simples do artigo 65.º do Regulamento, adotando-se o 
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alargamento do Tarifário Familiar para as famílias que ultrapassam quatro elementos, e 

consequente alteração do Tarifário, e que este alargamento e mudança de Tarifário produzam 

efeitos retroativos, pelo menos, a 1 de janeiro de 2023, conhecido que é o processo de 

alteração de um Regulamento Municipal. Recorda, a propósito deste último aspeto que o 

Tarifário de 2022 foi aprovado já no decorrer deste ano civil de 2022, ou seja, com 

consequentes efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023. ---------------------------------------------------  

 

 ------------Seguidamente, referiu que na freguesia da Anobra, mais propriamente na Rua do 

Arneiro, no Casal de S. João, testemunha-se uma via pública de acesso a habitações 

construídas há vários anos e que continua sem valetas e por asfaltar. Face à ausência de 

respostas por parte da Junta de Freguesia, pergunta quando pretende a Câmara Municipal 

solucionar este caso.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Continuando, recordou que os membros da administração da Fundação Hospital D. 

Ana Laboreiro D’Eça – Vereadores António Ferreira e Ana Manaia – são-no em representação 

do Município, da Câmara Municipal. Devem, portanto, de forma regular, prestar aqui neste 

órgão contas e informação acerca dessa representação, razão pela qual pergunta qual o ponto 

de situação generalizado dos seus processos, qual o Orçamento da Fundação aprovado para o 

ano de 2023, se este já existe e em caso afirmativo deve ser partilhado pelos Vereadores para 

conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Perguntou ainda, qual o ponto de situação atual do Balcão BUPi e se os números 

melhoraram, entretanto, desde a última abordagem ao tema que fez sobre o assunto em 

reunião de Câmara, onde se revelaram manifestamente insuficientes.  ---------------------------------  

 

 ------------De seguida, referiu que da última listagem de despesas plurianuais ao abrigo da 

autorização genérica da Assembleia Municipal facultada àquele órgão, se pode ver um contrato 

celebrado com a Dr.ª Anabela Maria Macedo Fernandes, para aquisição de serviços jurídicos, 

no montante de € 67.812,36, questionando a este propósito de que serviços se tratam, 

considerando que a Advogada em causa nunca consta como prestadora de serviços na tabela 

de processos judiciais cujo conhecimento também é dado à Assembleia Municipal. Questiona 

ainda o que justifica nesta fase um contrato tão longo (3 anos) se a mesma não acompanha os 

processos judiciais do Município, naturalmente mais demorados.  ---------------------------------------  

 

 ------------Mudando novamente de assunto, referiu que ainda no decorrer da última Assembleia 

Municipal se ouviu o Sr. Presidente dar nota de que: "o IC2 não é um problema em Condeixa"; 
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"o IC2 deixou de ser um problema em Condeixa". Isto pode classificar-se como uma nova 

narrativa para o futuro. É certo que só passou um ano, mas das duas uma: ou as prometidas 

intervenções no IC2 para o primeiro ano de mandato já se concluíram ou o Sr. Presidente 

prometeu em janeiro algo de que afinal não necessitava, recordando-lhe o que assumiu, em 

janeiro de 2022, como um propósito para o primeiro ano de mandato: «Arrancar em definitivo 

com as obras de requalificação da EN1/IC2, em parceria com a IP, para acabar com os 

problemas de fluidez de tráfego e de segurança rodoviária». ----------------------------------------------  

 

 ------------Por último, mencionou que se deu já ampla nota pública dos resultados da edição 

2022 do Orçamento Participativo. Mas a verdade é que não deixa de se tratar de um 

procedimento administrativo, com requerentes/proponentes, impondo-se por isso duas 

perguntas prévias, de natureza jurídica e operacional: ------------------------------------------------------  

 ------------Já se notificaram todos os participantes, agradecendo a participação e dando conta 

dos resultados obtidos para já, permitindo inclusive o exercício do direito de audiência prévia 

antes de decisão final? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Face ao modelo de registo online, como se apura, afere e certifica a qualidade em 

que se participa: maior de 14 anos, natural, residente, estudante ou trabalhador? Que confronto 

de dados se efetua para apurar da veracidade e validade destes dados? ------------------------------  

 ------------Face à insistência do Sr. Presidente em não lhe responder à primeira pergunta, dirá 

então o seguinte: O Orçamento Participativo é um processo que lhe merece a maior das 

simpatias. É público o entusiasmo com que anualmente o promove. Pode haver quem o 

aprecie tanto quanto ele, mais não haverá com certeza. Por isso escreve sobre o mesmo há 

anos. Por isso, apresenta propostas para que melhore nos seus procedimentos e regras. A 

edição de 2022 do Orçamento Participativo findou a fase de votação no passado dia 15 de 

dezembro. Anunciou-se já, inclusive, publicamente o vencedor. Mas será que chegados aqui se 

testemunhou um processo que cumpriu as regras previstas? Infelizmente, não foi isso que se 

verificou. Houve já quem, anunciando-se vencedor desta edição 2022, se confessasse 

proponente de duas das propostas não só admitidas, mas sujeitas à votação. Ora, ainda é do 

tempo em que todos os eleitos, em plena reunião de Câmara Municipal e em plena Assembleia 

Municipal de Condeixa, Presidente e Vereadores e todos os Deputados Municipais, por 

unanimidade, aprovaram uma norma que estabelece que nos Orçamentos Participativos cada 

interessado, cada proponente, só pode apresentar uma única proposta. É até curioso que 

quem se confessou vencedor e proponente de duas propostas nem sequer pode argumentar 

desconhecimento daquela regra violada. É que, no caso em concreto, foi mesmo um dos tais 

Deputados Municipais que aprovou o dito Regulamento e a dita regra. Acresce que isto, por si 

só já suficiente, não é o único vício do processo da edição deste ano. As propostas admitidas e 
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não admitidas numa primeira fase têm de vir a reunião de Câmara. E vieram, à última hora, 

aditadas à ordem de trabalhos, já no decurso da reunião de 9 de novembro, e só depois de ter 

aqui assinalado essa omissão no período antes da ordem do dia dessa reunião. Nessa mesma 

reunião de 9 de novembro deu-se então conta das propostas admitidas e não admitidas. As 

não admitidas inicialmente poderiam depois recorrer da decisão e a lista final de propostas a 

sujeitar à votação haveriam de regressar a reunião de Câmara, conforme dita o Artigo 9.º/6 do 

Regulamento Municipal do Orçamento Participativo. Todos aqui sabem que a proposta já 

anunciada como vencedora (e outras) foi uma das consideradas como não admitidas na 

reunião de 9 de novembro. Acresce, que a tal lista final de admissão, já após os recursos, 

nunca veio a reunião de Câmara (e deu conta disso mesmo na reunião de 23 de novembro), 

sendo que para votação apareceram propostas que se tinham identificado em reunião de 

Câmara como não admitidas. Ou seja, um proponente apresenta contra o disposto no 

Regulamento duas propostas. Essas duas propostas foram objeto de decisão de não admissão 

por não cumprirem os requisitos exigidos, sem se saber como acabam na lista a votação e sem 

que essa decisão fosse sujeita a reunião de Câmara como ditam as normas. E uma delas 

acaba a vencer o Orçamento Participativo. Estão €100.000,00 (cem mil euros) envolvidos e 

este caminho que se percorreu pode e deve merecer a atenção da Câmara Municipal. Caso 

assim não se faça, não se queixem depois que as pessoas deixaram de acreditar nas 

instituições e na política. Não se queixem depois que são cada vez menos os que se 

disponibilizam para o serviço público. Ainda sobre este assunto deixa ainda uma nota final: é 

para si muito claro, sempre foi, que as verbas, equipamentos e outras necessidades dos corpos 

de Bombeiros Voluntários devem ser asseguradas de raiz pelo Orçamento Municipal sem 

necessidade de se sujeitarem a "votações" populares para o efeito. Sem necessitarem de 

consumir verbas do Orçamento Participativo que devem destinar-se às diversas iniciativas dos 

cidadãos comuns. Os Bombeiros Voluntários não necessitam, não devem necessitar destes 

caminhos para satisfazerem as suas justas necessidades, que são as de todos nós. --------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por dizer que relativamente à 

questão de natureza jurídica sobre o procedimento do Orçamento Participativo 2022 a mesma 

será respondida formalmente, por escrito. Já quanto à questão operacional solicitou ao Chefe 

de Gabinete, presente na reunião, que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o mesmo 

referido que a plataforma valida automaticamente os dados desde que o proponente se 

encontre recenseado. Caso contrário, serão solicitados elementos comprovativos para aferir a 

elegibilidade do mesmo. Por fim, referiu que todo o processo é transparente e que pode ser 

acompanhado em tempo real, salientando neste contexto que esta foi a segunda edição mais 

participada de sempre.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que o processo deverá ser 

devidamente analisado, recordando que o Regulamento do Orçamento Participativo prevê que 

as questões omissas sejam resolvidas pela Câmara Municipal. ------------------------------------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente mencionou que irá solicitar esclarecimento técnico-

jurídico sobre as questões expostas, devendo-se aguardar que o mesmo seja presente em 

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

 

 ------------Relativamente à observação feita sobre o IC2, referiu que continua a entender que a 

obra de requalificação daquele espaço é necessária, acrescentando que o projeto está 

orçamentado e quase concluído, reiterando que continuará a defender e a lutar pela construção 

de um viaduto, mantendo tudo o que já disse sobre o assunto.  ------------------------------------------  

 

 ------------Quanto à questão colocada sobre a aquisição de serviços de patrocínio judiciário e 

assessoria jurídica na modalidade de avença, informou que a mesma se prendeu, entre outros, 

com o processo de regularização de dívidas de refeições escolares, processos de 

contraordenação tramitados neste Município e processos de natureza disciplinar, realçando 

que os montantes recuperados, em tempos, no âmbito da regularização da divida de água com 

recurso a igual prestação de serviço se justificou tendo em conta os resultados obtidos.  ---------  

 

 ------------Em relação ao Balcão BUPi - Balcão Único do Prédio, referiu que todos os dados 

relativos a este assunto constam da informação escrita presente na Assembleia Municipal, 

realizada no passado dia 19 de dezembro, ao abrigo da al. c) do nº 2 do artigo 25.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, solicitando de seguida à Diretora do Departamento de Urbanismo, 

Ambiente e de Desenvolvimento que prestasse a informação solicitada, tendo a mesma 

informado que: no período de 17 de maio de 2021 a 5 de dezembro de 2022, foram 

georreferenciadas 6025 matrizes rústicas, equivalente a 13% do número total de matrizes 

rusticas existentes no Concelho (47.647), resultantes do atendimento ao público de 896 

promotores e/ou proprietários. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para solicitar ao Sr. Vice-Presidente que se 

pronunciasse sobre as questões relativas à Fundação Hospital D. Ana Laboreiro D’Eça, tendo o 

mesmo informado que o orçamento para o ano 2023 ainda não foi aprovado. Mais referiu, que 

de momento não dispõe de informação sobre os processos que se encontram a decorrer.  ------  
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 ------------De novo no uso da palavra, o Sr. Presidente referiu que os Regulamentos dos 

Serviços de Abastecimento Público de Água e de Saneamento e Águas Residuais e de Gestão 

de Resíduos irão ser revistos no que diz respeito ao tarifário familiar, com efeitos retroativos a 

janeiro de 2023, desde que legalmente possível.  ------------------------------------------------------------  

 

 ------------Quanto à informação solicitada sobre as contas do Museu PO.RO.S, mencionou que 

irá solicitar ao Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação o envio da mesma. 

Mais informou que os números relativos ao Museu PO.RO.S constam do Orçamento Municipal 

para o ano 2023, realçando que o mesmo comporta as componentes financeiras e económicas, 

acrescentando que fará chegar, entretanto, o Plano Anual de Atividades.  ----------------------------  

 

 ------------Relativamente à questão colocada sobre a constituição da Área Integrada de Gestão 

da Paisagem, referiu que solicitou aos serviços esclarecimento sobre o assunto o qual será 

presente em reunião posterior.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia tomou a palavra para informar que a reunião que 

estava prevista realizar no âmbito da implementação do PAYT ainda não se concretizou dado 

que existem determinadas matérias que carecem de análise técnica e procedimentos prévios, 

tendo para o efeito sido já criada uma equipa de trabalho. Adiantou ainda, que está a ser 

ponderado a realização de um workshop sobre o assunto em conjunto com a Associação de 

Desenvolvimento Empresarial de Condeixa-a-Nova para o qual serão convidados todos os 

membros do órgão executivo.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. Informações 

 

 ------------O Sr. Presidente deu nota da atividade “Manhã Mágica de Natal” realizada no 

passado dia 18 de dezembro na Praça da República, elogiando o trabalho desenvolvido pelo 

Chefe de Gabinete neste contexto.  ------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Deu também nota de algumas obras consideradas relevantes, destacando a 

adjudicação da empreitada “Recuperação Polidesportivo da Quinta Nova” no valor de 

€14.740,00 (acrescido de IVA à taxa legal em vigor) e da empreitada relativa à “Construção de 

Passadiços”, adjudicada pelo valor de € 246.384,34 (acrescido de IVA à taxa legal em vigor) e 

que se encontra com cerca de 30% de execução. ------------------------------------------------------------  
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 ------------Informou ainda que a Diretora Regional da DGESTE do Centro veio visitar as 

instalações da futura escola profissional - INTEP Condeixa no passado dia 7 de dezembro, 

salientando que os cursos profissionais serão complementares aos existentes no Agrupamento 

de Escolas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Deu ainda nota da excelente organização do Jantar de Natal e da Festa de Natal 

destinada aos filhos dos colaboradores da Câmara Municipal promovida pelos Serviços Sociais 

dos Trabalhadores do Município de Condeixa-a-Nova, deixando um agradecimento na figura do 

Presidente daquela associação, Jorge Gariso.  ---------------------------------------------------------------  

 

 ------------Por fim, informou que já se encontra disponível o Livro "Galeria de Retratos, 

Mobiliário e Biblioteca de Fortunado de Carvalho Bandeira 1885| 1961". -------------------------------  

 

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 20 de dezembro do ano 

de 2022, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de 531.958,90 euros e em 

operações não orçamentais no valor de 462.708,66 euros. ------------------------------------------------  

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

 

1.2.2. Apoio financeiro à Associação Recreativa Cultural de Casal Novo, Beiçudo, 

Ribaldo e Mata, no âmbito de obras de requalificação na sede. 

 

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

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

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

financeiro no valor de 7.000,00 euros à Associação Recreativa Cultural de Casal Novo, 

Beiçudo, Ribaldo e Mata, no âmbito de obras de requalificação na respetiva sede, cujo valor se 

encontra devidamente salvaguardado através do documento de cabimento nº 20881, 

patenteado no processo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------Deliberação:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

1.2.3. Apoio financeiro à Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Venda da Luísa, 

no âmbito da aquisição de uma carrinha. 

 

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

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

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

financeiro no valor de 3.000,00 euros à Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Venda 

da Luísa, no âmbito da aquisição de uma carrinha, cujo valor se encontra devidamente 

salvaguardado através do documento de cabimento nº 20882, patenteado no processo. ----------  

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

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

 

1.2.4. Contrato Programa a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a 

Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Venda da Luísa para a época desportiva 

de 2022/2023. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Constituição da República Portuguesa, na sua atual redação; --------------------------------------------  

 ------------A colaboração das entidades e organismos desportivos com poderes públicos na 

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

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

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

parceiro privilegiado para o desenvolvimento desportivo do Concelho de Condeixa-a-Nova e 

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

função social que desempenha; -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova entende que as associações desportivas 

desempenham uma importante função social, sendo de realçar a sua inestimável contribuição 

para o desenvolvimento do desporto, bem como para o lazer e ocupação dos tempos livres das 

populações, nomeadamente das camadas mais jovens e socialmente mais carenciadas; ---------  

 ------------A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova disponibiliza aos Clubes do Concelho o seu 

Pavilhão Municipal, que nos últimos tempos tem-se revelado insuficiente para as necessidades 

dos Clubes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Associação Recreativa, Cultural e Desportiva Venda da Luísa tem sido parceiro 

importante da Autarquia ao ceder as suas instalações desportivas aos restantes Clubes, que 

não as têm, para que estes possam desenvolver as suas atividades no âmbito de desporto 

federado, uma vez que o Pavilhão Municipal de Condeixa-a-Nova tem a sua utilização a 100%; 

 ------------Esta Associação é a única Associação do Concelho que dispõe de um Pavilhão 

adequado à prática desportiva federada para a modalidade do Futsal e uma das que a pratica a 

nível federado;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Constitui objetivo da Autarquia aumentar o número e a prática dos desportistas 

amadores, cujo objetivo só pode ser alcançado com o empenho, dedicação e compromisso 

responsável e direto das Associações desportivas, dos seus dirigentes, associados, técnicos e 

famílias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios 

do Património, dos Tempos Livres e Desporto, conforme o preceituado no art.º 23º, nº 2, alínea 

e) e alínea f) da referida Lei; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De acordo com o art.º 33º, nº1 alínea u) e alínea ee) da referida Lei, são 

competências da Câmara Municipal apoiar atividades desportivas de interesse municipal; -------  

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

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

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

tutelado pelo art.º 79º, da Constituição da República Portuguesa de que “Todos têm direito à 

cultura física e ao desporto.”; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Segundo tais princípios, consagrados na Lei-Quadro do Desporto, a Câmara 

Municipal promove o apoio a entidades e organismos desportivos mediante Contratos-

Programa de desenvolvimento desportivo, obedecendo ao regime jurídico que tutela estes 

instrumentos de apoio público ao desporto (Decreto-Lei nº 273/2009, de 01 de outubro), bem 

como à regulação municipal nesta matéria prevista no Regulamento Municipal de Apoio às 

Entidades Desportivas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração de um Contrato 

Programa com a ARCD Venda da Luísa para a época desportiva de 2022/2023, nos termos do 

celebrado nas épocas anteriores, mediante o pagamento de 18.000,00 euros (dezoito mil 

euros), a pagar em 3 parcelas de 6.000,00 euros, nos meses de janeiro, abril e julho do ano de 

2023.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

A.1.3. Contratação Pública 

 

1.3.1. 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 – Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato. 

 

 ------------Foi presente o Relatório Final elaborado pelo Júri do concurso supra identificado em 

cumprimento do disposto no artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, que se junta por fotocópia 

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

 ------------Decorrido que foi o prazo da audiência prévia e 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 os serviços de 

Limpeza Urbana, Lavagem de Contentores e Recolha de Óleos Alimentares Usados no 

Município de Condeixa-a-Nova para o período máximo de três anos, ao único concorrente 

admitido, “SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A.”, pelo valor total de 498.248,40 

euros, (quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e quarenta e oito euros e quarenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e nas demais condições do Caderno de 

Encargos e Programa de Concurso. ------------------------------------------------------------------------------  

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

a Câmara Municipal delibere aprovar a minuta do contrato que se junta por fotocópia à 

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

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

 ------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. --  
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A.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

 

A.2.2. Serviço Jurídico e de Contraordenações 

 

2.2.1. Apresentação remetida pela CIM, no seguimento do Protocolo celebrado no âmbito 

da partilha de serviços – Infrações rodoviárias – Tomada de conhecimento. 

 

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

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

 ------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da referida documentação. ---------------------  

 

2.2.2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual relativo a danos causados na 

garagem de um prédio, sito na Urbanização Nova Conimbriga, lote B 18 – Proposta de 

indeferimento – Decisão Final. 

 

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

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

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

 ------------No seguimento da primeira análise jurídica foi o interessado notificado do 

indeferimento do pedido, nos termos do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

podendo vir dizer o que se lhe oferecesse. Face a isto, veio a Administração do Condomínio do 

Lote B18, sito na Urbanização Nova Conímbriga apresentar novas alegações, cf Entrada 

nº12306, de 20 de setembro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Neste sentido, considerando que os factos alegados se prendiam com questões 

técnicas, foi solicitado à Divisão Obras que se pronunciasse sobre os mesmos, tendo aquela 

informado que “[…] a infiltração ficou a dever-se à má impermeabilização das paredes 

enterradas. Informo também que não se pode comparar esta situação com o sucedido no B-14, 

visto que neste edifício foi uma pequena rotura num ramal, enquanto que no bloco B-14 foi uma 

rotura da conduta devido à quantidade e pressão “Provocou o levantamento do piso do passeio 

e a entrada de água em grande quantidade no espaço comum do prédio.””, cf movimento 

número 18 do relatório do Documento de Entrada nº16168, de 30 de novembro de 2021.  -------  

 ------------Pelo exposto, atendendo que as alegações apresentadas, em sede de audiência 

prévia, não consubstanciam qualquer alteração à fundamentação exposta, mantém-se o 

enquadramento jurídico prestado anteriormente, propondo-se que a Câmara Municipal delibere 

concordar com a proposta de decisão apresentada no referido parecer jurídico e indefira o 

pedido de responsabilidade civil apresentado. -----------------------------------------------------------------  



                              (Reunião ordinária de 21-12-2022)                Página 24 de 30 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro referiu que se irá abster na votação da presente proposta 

por considerar que não ficou demonstrado a falta de nexo causal entre a referida rotura e os 

danos alegados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

 

A.2.3. Serviço de Águas e Saneamento 

 

2.3.1. Aprovação da manutenção dos Tarifários dos Serviços de Abastecimento Público 

de Água, Saneamento de Águas Residuais Urbanas e Gestão de Resíduos Urbanos e 

Limpeza Urbana para o ano 2023. 

 

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

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

 ------------Na sequência da emissão do parecer da ERSAR, constante do processo e para 

efeitos de cumprimento do artigo 28.º do Regulamento dos Procedimentos Regulatórios - 

Regulamento nº 446/2018, de 23 de julho, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar 

a manutenção para o ano de 2023 dos tarifários dos Serviços de Abastecimento Público de 

Água, Saneamento de Águas Residuais Urbanas e Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza 

Urbana, que se encontram atualmente em vigor, com base nos pressupostos e fundamentos 

constantes da informação patente no processo.  --------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente interveio para salientar que existe a intenção de alterar os 

Regulamentos dos Serviços de Abastecimento Público de Água e de Saneamento e Águas 

Residuais no que diz respeito ao tarifário familiar e mais concretamente à definição do 

agregado familiar assim como em alargar o tarifário social ao serviço de gestão de resíduos.  --  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para dar nota de elogio pela informação prestada 

nesta matéria, tendo em conta que uma das razões pelas quais no passado votou contra foi 

precisamente pela ausência de qualquer fundamentação, verificando-se que este ano existiu, 

pelo menos, esse esforço. Ainda assim, o dever de fundamentação expressa da decisão, deve 

conter a exposição circunstanciada dos fundamentos não só de facto, mas também de direito 
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que justifiquem a motivação do ato, recordando aqui que uma das notas que a ERSAR deixa 

no parecer dizem respeito a aspetos que constituem incumprimentos legais e regulamentares.   

 

 ------------Mais referiu que inevitavelmente e apesar de ter ouvido com agrado a disponibilidade 

para alterar o tarifário familiar irá votar contra a aprovação da manutenção dos Tarifários dos 

Serviços de Abastecimento Público de Água, Saneamento de Águas Residuais Urbanas e 

Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana para o ano 2023, pelas mesmas razões 

evocadas em anos anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

 

B. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento 

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

 

1. Processo nº01/2022/47 em nome de Fernanda Maria Cardoso Marques Ferreira 

Fernandes, para obras de alteração de edifício destinado a ser utlizado como habitação 

multifamiliar, sito na Avenida Visconde de Alverca em Condeixa-a-Nova, União das 

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

 

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

de decisão, referente ao processo de obras nº01/2022/47 em nome de Fernanda Maria 

Cardoso Marques Ferreira Fernandes, para obras de alteração de um edifício destinado a ser 

utlizado como habitação multifamiliar, sito na Avenida Visconde de Alverca em Condeixa-a-

Nova, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, nos termos do artigo 

20º, do Decreto-lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 05/12/2022 confirmado pela 

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

substituição, no dia 09/12/2022, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer 

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 para execução das obras é de 24 semanas conforme requerido; -----------------  
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 ------------Deve cumprir os condicionalismos impostos pelos serviços técnicos, nomeadamente, 

os constantes nos pontos 8 e 9 da informação técnica de 05/12/2022; ---------------------------------  

 ------------Deverá entregar os projetos das seguintes especialidades, ou respetivas isenções 

(quando aplicável) sob a forma de termo de responsabilidade, emitido por técnico legalmente 

habilitado, fundamentadas na legislação especifica aplicável em vigor, nomeadamente: projeto 

de estabilidade; projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica (ficha eletrotécnica); 

projeto de instalação de gás, devidamente visado por entidade licenciadora; projeto de redes 

prediais de águas e esgotos; projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações; estudo 

do comportamento térmico; projeto de segurança contra incêndios; projeto acústico;, projeto de 

águas pluviais e projeto de arranjos exteriores. ---------------------------------------------------------------  

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

 ------------A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. --  

         

 B.2. Divisão de Obras 

 

2.1. Empreitada da Obra de "Coesão Territorial - Requalificação Urbana - Execução do 

PARU - Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conimbriga - Empreitadas" Pedido de 

suspensão parcial dos trabalhos – ratificação de despacho. 

 

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

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

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o despacho que indeferiu o 

pedido de suspensão da obra, praticado pelo Sr. Presidente da Câmara em 13/12/2022, com 

base nos fundamentos que lhe deram origem, 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. 

 

C. Unidade de Ação Social e Saúde 

 

1. Nomeação da Comissão de Análise das Candidaturas à Bolsa de Estudo Fernando 

Namora para o ano 2022/2023. 

 

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

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

 ------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Município de Condeixa-a-Nova atribui bolsas de estudo a estudantes que residam 

no concelho de Condeixa-a-Nova há mais de um ano e que ingressem ou frequentem no ano 

letivo de 2022/2023 curso de especialização tecnológica, que confira grau de formação nível 5, 

ou curso de ensino superior, que confira o grau de licenciado ou de mestre. --------------------------  

 ------------As bolsas de estudo revestem a natureza de uma comparticipação pecuniária 

destinada a apoiar o prosseguimento dos estudos a estudantes economicamente carenciados 

e com aproveitamento escolar que, por falta de meios, se veem impossibilitados de o fazer, 

com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino e incentivar os 

jovens a prosseguir os estudos para além do ensino secundário. ----------------------------------------  

 ------------De acordo com o n. º1 do artigo 7º, do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 

Estudo para o Ensino Superior Fernando Namora, as candidaturas às indicadas bolsas de 

estudo serão analisadas por uma Comissão nomeada para o efeito pela Câmara Municipal. ----  

 ------------Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a nomeação da 

Comissão de Análise das candidaturas apresentadas para o ano letivo 2022/2023, a qual será 

constituída por Mariana Marques Pimentel; Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador 

Coelho e Carla Maria Madeira Lopes Barbeiro. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

2. Aprovação do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município 

de Condeixa-a-Nova (2023-2026). 

 

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

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

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

 ------------A implementação de Planos Municipais para a Igualdade está em consonância com a 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

de acordo com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea q), que refere que compete à Câmara 

Municipal “assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 

município, designadamente, através da adoção de Planos Municipais para a Igualdade”. ---------  

 ------------Os Planos Municipais para a Igualdade são instrumentos de planeamento de políticas 

públicas para a igualdade ao nível local, que estabelecem estratégias de transformação das 

assimetrias de género reveladas pelo diagnóstico de género realizado a nível local, integrando 

medidas de “Mainstreaming” de género e Ações Específicas, fixando objetivos, indicadores, 

metas a alcançar e a respetiva avaliação. ----------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação do Município de 

Condeixa-a-Nova (PMIND) consiste num documento que apresenta conteúdos que sustentam 

a atuação estratégica do Município em matéria de política para a igualdade de género e não 

discriminação, para o período de 2023 – 2026. ----------------------------------------------------------------  

 ------------A elaboração do Plano baseou-se na construção, reconstrução e desconstrução das 

matérias de igualdade e não discriminação e crenças vivenciadas no território, aplicando-se, 

para tal, metodologias participativas do tipo “focus group” e/ou “brainstorming”. Desta forma, 

partiu-se dos resultados diagnosticados, da realidade e das experiências das Equipas Técnicas 

do Município e da Equipa para a Igualdade na Vida Local, bem como do contributo dos 

parceiros sociais que colaboram de forma direta, ou indireta, com a Equipa para a Igualdade na 

Vida Local (EIVL), para através de um processo criativo de reflexão, análise e prática, 

responder a questões como: onde estamos? Para onde queremos ir? Como chegaremos lá? ---  

 ------------Neste sentido, identificaram-se, para a dinamização e implementação do Plano 

Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação, os seguintes agentes e respetivas 

responsabilidades: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Câmara Municipal, a quem compete implementar e divulgar as medidas previstas no 

Plano; mobilizar e envolver os diferentes departamentos e/ou divisões da autarquia; fomentar 

parcerias locais com diferentes “stakeholders”; analisar, validar e aprovar (quando aplicável) os 

relatórios de execução do Plano; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Equipa para a Igualdade na Vida Local, a quem compete a dinamização de reuniões 

regulares para análise da execução das medidas, bem como a análise e validação dos 

relatórios de execução; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------“Stakeholders”, a quem será atribuída a responsabilidade de cooperar na 

implementação e dinamização das medidas previstas no plano; -----------------------------------------  

 ------------Entidade Externa Especializada pela implementação do PMIND, a quem compete 

implementar, acompanhar e monitorizar as medidas previstas no plano; analisar e identificar o 

cumprimento dos indicadores e metas; identificar melhorias no processo e elaborar os 

relatórios trimestrais e o relatório de execução (até ao termo da operação financiada) que 

deverá ser submetido à aprovação prevista no regime jurídico das autarquias locais, após 

validação da Equipa para a Igualdade na Vida Local;--------------------------------------------------------  

 ------------Perito/a Independente e Externo/a, a quem compete avaliar a implementação do 

plano que resultará num relatório de avaliação, que explicitará a metodologia de avaliação 

seguida e avaliará quantitativamente as metas alcançadas e o envolvimento dos 

“stakeholders”, entre outras situações (até ao termo da operação financiada) e que deverá ser 

submetido à aprovação prevista no regime jurídico das autarquias locais, após validação da 

Equipa para a Igualdade na Vida Local. -------------------------------------------------------------------------  
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 ------------A avaliação deve contemplar todo o processo de elaboração, aprovação e 

implementação do Plano. Pretende-se avaliar o cumprimento das metas estabelecidas para o 

período em análise, o impacto nas pessoas, na organização e no território, bem como o 

envolvimento dos diferentes atores. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Após o termo da operação financiada, a Equipa para a Igualdade na Vida Local 

deverá proceder à elaboração de um relatório anual de execução do plano, bem como uma 

avaliação final, findos os quatro anos de execução. ----------------------------------------------------------  

 ------------Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Plano Municipal 

para a Igualdade do Município de Condeixa-a-Nova (2023-2026), devendo o mesmo ser 

presente à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. ---------------------------------------------  

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

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

 

3. 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 mencionada em epígrafe, que se junta por fotocópia à 

presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 13. ---------  

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

 ------------De acordo com o n. º2 do artigo 5.º da Portaria n. º63/2021 de 17 de março “compete 

ainda à Câmara Municipal elaborar os relatórios de diagnostico 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 carácter eventual traduzem-se num apoio pecuniário de carácter 

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. --------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar as propostas relativas aos 

processos identificados na documentação anexa, atribuindo o apoio financeiro no valor total de 

3.902,00 euros, o qual se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de 

cabimento nº 20892, patenteado no processo. ----------------------------------------------------------------  

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

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

 

 ------------E não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos 

eram doze horas e trinta 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, que secretariou a reunião 

e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. -----------------------------------------------------  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO 


