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 ORDEM DO DIA 
 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 
 

25 de janeiro de 2023 
 
 

Nos termos da alínea o) do número 1 do artigo 35º e número 2 do artigo 53º, ambos 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 11 de janeiro de 2023.  

 

II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

III. Informações  

 

IV. Ordem do Dia  

 

A. Gabinete de Cultura e Biblioteca  

 
1. Proposta de preço de bilhetes para a 7ª Edição do Festival Deniz-Jacinto a realizar entre 20 

de janeiro e 9 de fevereiro de 2023 – ratificação de despacho.  

 

2. Proposta de atribuição de prémios no âmbito do Concurso de Poesia na Biblioteca 2023. 

  

3. Proposta de valor para venda ao público do Livro "Galeria de Retratos, Mobiliário e Biblioteca 

de Fortunato de Carvalho Bandeira 1885 | 1961".  

 

B. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação  

B.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

B.1.2. Contabilidade e Orçamento  

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2.2. Apoio financeiro à União Sport Anobra para elaboração dos projetos de especialidade 

relativos à construção de um edifício de apoio à sede.  
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1.2.3. Atribuição de Fundo Fixo (Fundo de Maneiro) à Presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, no âmbito do exercício das respetivas funções.  

 

B.2.Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  

B.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações  

 

2.1.1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual relativo a danos causados em viatura - 

Proposta de indeferimento – Decisão Final.  

 

B.2.2. Secção de Recursos Humanos  

 

2.2.1. Anulação do procedimento concursal para a ocupação do cargo de direção intermédia de 

2º grau para a Divisão de Obras.  

 

C. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento  

 

1. Resultado final da revisão aos limites dos lugares do concelho de Condeixa-a-Nova para fins 

de difusão de informação estatística, relativa aos censos 2021 - Tomada de Conhecimento.  

 

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

 

1.1. Processo nº01/2022/30 em nome de João Batista Passos da Costa, para obras de 

alteração e ampliação de habitação unifamiliar e muros, sito em Alcabideque, União das 

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

 

1.2. Processo nº 01/2022/51 em nome de Anabela Maria Afonso Elvas Domingues, para 

ampliação e alteração de habitação - legalização, sito em Zambujal, Freguesia de Zambujal.  

 

1.3. Processo de loteamento nº 02/2022/2 em nome de David Manuel dos Santos Rodrigues 

para alteração á licença de loteamento titulada pelo alvará nº 3/2000, não havendo lugar à 

realização de obras de urbanização, sito em Urbanização do Sebal, lote 5, União das 

Freguesias de Sebal e Belide. 
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1.4. Processo de loteamento nº 02/2022/3 em nome de Matisilva, Carnes, Lda. para alteração á 

licença de loteamento titulada pelo alvará nº 1/2013 [legalização], sito em Zona Industrial de 

Condeixa-a-Nova – ZIL, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 

1.5. Processo nº02/2022/4 em nome de LIDL & Companhia para alteração à licença para 

operação de loteamento titulada pelo alvará nº1/2002 (5º aditamento) no prédio sito na 

Urbanização Faia Nova, Fornos do Castel, União das Freguesia de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova.  

 

1.6. Processo nº 15/2022/2 em nome de Município de Condeixa-a-Nova, para obras de 

ampliação da rede de esgotos de Fornos de Castel, União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 

1.7. Processo nº 14/2022/9 em nome de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Condeixa-a-Nova referente às condições de segurança e salubridade de uma habitação, sita 

da Rua Wenceslau Martins Carvalho em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Condeixa-

a-Velha e Condeixa-a-Nova.  

 

D. Unidade de Equipamentos Museológicos  

 

1. Proposta de alteração do preçário do Museu PO.RO.S.  

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 20 de janeiro de 2023.  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Nuno Moita da Costa 
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 ------------Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 11 de janeiro de 2023. 

 

 ------------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 referir que os partidos da oposição 

presentes, quer no órgão executivo quer na Assembleia Municipal, exigiram a demissão do 

Presidente da Câmara na sequência da sua condenação em primeira instância pelo crime de 

participação económica em negócio, sendo que considera que esta circunstância não coloca 

em causa o desenvolvimento de quaisquer projetos, obras e obtenção de fundos comunitários 

e não interfere em nada com os munícipes nem com a gestão da Câmara Municipal. Adiantou 

ainda, que não equaciona a sua demissão nem a suspensão do mandato, acrescentando que a 

sentença ainda não transitou em julgado, pelo que tem toda a convicção de que vai ser ilibado 

no recurso. Tem consciência de que existem danos, quer a nível político, quer a nível pessoal, 

lamentando o facto de se utilizarem denúncias anónimas para fazer dano político, 

considerando esta uma atuação cobarde e ignóbil, que só prejudica a democracia e 

ultimamente a Câmara de Condeixa tem sido um alvo preferencial desse tipo de atuação. -------  

 ------------Deu também nota de que se demitiu do cargo de Presidente da Federação de 

Coimbra do Partido Socialista, esclarecendo, neste contexto, que a sua atual circunstância iria 

condicionar a sua ação politica, contudo, não se pode confundir um partido político com a 

Câmara Municipal já que esta visa as políticas de desenvolvimento de um determinado 

território e não a ação política “per si”. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, referiu estar com o mesmo empenho e convicção que sempre esteve no 

exercício das suas funções, acrescentando que foi eleito pelos seus pares do Conselho 
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Regional da CCDRC para representar a região no Conselho Económico e Social (C.E.S), 

vendo desta forma reforçada a confiança que em si depositam.  -----------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-Presidente tomou a palavra para referir que, face aos dados que tem à 

data e que são públicos e atendendo ao facto de se tratar de um processo anterior ao exercício 

das suas funções na Câmara Municipal, mantém toda a confiança no Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, o qual já manifestou toda a disponibilidade e vontade para continuar a exercer o 

cargo para o qual foi eleito, pelo que o mesmo pode também continuar a contar com o seu 

apoio pessoal e institucional.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão tomou a palavra para referir que, em consequência do 

facto, já conhecido na última reunião de Câmara, da condenação do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Condeixa, Nuno Moita, a quatro anos de prisão, suspensa na execução, pelo 

crime de participação económica em negócio, demitiu-se de Presidente da Federação Distrital 

do PS de Coimbra, demonstrando assim não ter condições para continuar naquele cargo. No 

entanto, o Sr. Presidente da Câmara não manifestou a intenção de proceder da mesma forma 

relativamente ao cargo que ocupa na Câmara Municipal de Condeixa, sendo certo que esta 

condenação terá mais implicações no exercício deste cargo e na vida dos Condeixenses. -------  

 ------------Fica-se com a convicção de que o Sr. Presidente da Câmara não reúne condições 

políticas para continuar a exercer o cargo público de Presidente da Câmara de Condeixa, 

estando numa situação política fragilizada e instável, que prejudica sobretudo o Município e os 

munícipes de Condeixa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------É em Condeixa que o Sr. Presidente desempenha funções de gestão do bem público, 

exigindo-se que a sua ação e a atividade da Câmara Municipal estejam livres de qualquer 

desconfiança por parte dos cidadãos. Se considera ser a sua demissão da Federação Distrital 

do PS o melhor para os militantes do PS, os munícipes de Condeixa também merecem que 

tome a mesma atitude, para não comprometer a ação e o bom nome da instituição a que 

preside. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Face a esta observação, o Sr. Presidente lamentou o facto de o Sr. Vereador Silvino 

Capitão falar e escrever sobre o assunto como se se tratasse de uma sentença definitiva, o que 

não é verdade, relembrando que irá recorrer da decisão e que o Tribunal de primeira instância 

não aplicou qualquer pena acessória de inibição de funções, reiterando que o Partido Socialista 

é um partido politico que visa a ação politica e nada tem a ver com a ação da Câmara 

Municipal, que visa o desenvolvimento de Condeixa. --------------------------------------------------------  
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 ------------Mais referiu, que o PSD pode dizer o que entender sobre o assunto, fazer as suas 

próprias declarações politicas, que em nada alterará a sua convicção de que reúne todas as 

condições para se manter no exercício das suas funções, não se sentindo diminuído na sua 

ação, admitindo, todavia, avaliar essas mesmas condições quando for proferida a decisão do 

Tribunal da Relação, recordando mais uma vez que o processo ainda não acabou e que ainda 

não está transitado em julgado. Por fim, reiterou que não se demitirá do cargo de Presidente de 

Câmara no qual se mantém com toda a convicção e determinação. Por fim, referiu que o 

máximo que poderá esperar é uma moção de censura na Assembleia Municipal.  ------------------  

 

 ------------Mudando de assunto e de novo no uso da palavra, o Sr. Vereador Silvino Capitão 

referiu que, como é do conhecimento desta Câmara e dos Membros da Assembleia Municipal 

no âmbito da discussão das GOP e do Orçamento da Câmara para 2023, o PSD propôs que se 

estudasse a viabilidade da construção de um parque empresarial na zona nascente do 

Município, tirando partido da acessibilidade da zona pelas vias de comunicação nacionais que 

atravessam esse território, das condições do relevo favoráveis, das atividades económicas com 

potencial nessa zona do território e para complementar a resposta de instalação de atividade 

económica em Condeixa. Ora, recentemente, ouviu-se um Presidente de Junta da mesma 

zona, mas pertencente ao município de Coimbra, declarar a sua ambição de ter um parque 

empresarial nessa mesma zona do território, pelo que espera que Condeixa tenha a 

capacidade de não perder a oportunidade de avançar com este projeto antes que Coimbra 

decida prosseguir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mudando de assunto, aludiu que apesar de ter sido atribuída uma verba insignificante 

no orçamento aprovado, questiona ao Sr. Presidente que desenvolvimentos estão em curso 

sobre o referido estudo de viabilidade, mesmo que realizados pela equipa do executivo e pelos 

serviços da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Continuando, mencionou que a imprensa noticiou uma reunião do grupo de trabalho 

intermunicipal da Região de Coimbra que se realizou em Condeixa para debater questões 

relacionadas com o ordenamento do território da região. Sabe-se que foram apresentadas as 

dificuldades e desafios atuais e que foram apresentadas várias propostas de trabalho que 

serão desenvolvidas entre a CIM-Região de Coimbra e os diferentes municípios. Deste modo, 

gostaria de saber que desafios foram identificados para o território que tenham particular 

interesse para Condeixa e que passos estão pensados para o seu desenvolvimento. --------------  

 ------------Questionou também qual o ponto da situação relativamente ao projeto Sit-Flex, 

sistema de transporte flexível a pedido, designadamente quais são os números da procura nos 

últimos meses e que campanhas de divulgação e incentivo à sua utilização têm sido feitas pelo 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Por último, questionou o ponto de situação da anunciada ampliação da zona 

construída na Urbanização Nova Conímbriga, designada Nova Conímbriga III.  ---------------------  

 

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

satisfação o facto de o PSD reconhecer a utilidade da A13, acrescentando que aquando da 

discussão do direito de oposição foi apresentada essa proposta pelo PSD, manifestando, na 

ocasião, a sua concordância. Por outro lado, nunca ouviu o Presidente da Câmara Municipal de 

Coimbra pronunciar-se sobre a eventual construção de um parque empresarial na zona 

referenciada, sendo que mantém a intenção de elaborar um estudo sobre a matéria. Mais 

informou, que está a ser feita a identificação dos terrenos, não colocando de lado um projeto 

conjunto com a Câmara de Coimbra. -----------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------Relativamente à reunião do grupo de trabalho intermunicipal dedicado ao tema do 

Ordenamento do Território que decorreu nos serviços municipais do Polo II da Câmara 

Municipal, esclareceu que a mesma foi proposta pela Diretora do Departamento de Urbanismo, 

Ambiente e de Desenvolvimento desta Câmara Municipal, solicitando de seguida ao Sr. 

Arquiteto João Paulo Pimenta, da Divisão de Planeamento Urbanístico, presente na reunião, 

que se pronunciasse de uma forma sintetizada sobre os assuntos debatidos, tendo o mesmo 

informado que foram abordadas as seguintes matérias: ----------------------------------------------------  

 ------------Alargamento do prazo para alteração/revisão do PDM; -----------------------------------------  

 ------------Ação conjunta perante a CCDRC para que os pareceres resultantes das conferências 

de serviços sejam emitidos a uma só voz, de forma a que não existam pareceres díspares de 

entidades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Análise de possibilidade de financiamento para realização de Carta de REN a nível 

regional/intermunicipal e municipal; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Análise de possibilidade de financiamento e de realização de procedimento conjunto 

perante entidades académicas para realização das diversas monitorizações a que são 

obrigados os municípios; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Possibilidade de financiamento e de realização de um procedimento conjunto para 

harmonização de regulamentos municipais; --------------------------------------------------------------------  

 ------------Possibilidade de financiamento e realização de Cartografia para Planos de Pormenor 

e sua homologação; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu, relativamente ao projeto Sit-Flex, 

sistema de transporte flexível a pedido, que não possui de momento os números referentes à 

procura, todavia, poderá reportar posteriormente informação concreta sobre o assunto. Ainda 

assim, verifica-se que a procura é inferior àquilo que seria espectável, embora tenha melhorado 
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nos últimos tempos, acrescentando que foram realizadas campanhas de sensibilização junto 

das Freguesias mais isoladas e também distribuídos flyers junto da população que se 

considerou com menos acesso à informação.  ----------------------------------------------------------------  

----------- Quanto à questão colocada sobre o projeto da Urbanização Nova Conímbriga III, 

solicitou ao Sr. Arquiteto João Paulo Pimenta, presente na reunião, que prestasse 

esclarecimento sobre o assunto, tendo o mesmo informado que a proposta de delimitação da 

unidade de execução - Nova Conimbriga III foi submetida a discussão pública, tendo sido 

recebidas algumas participações no âmbito da mesma. Face às participações recebidas foi 

feita uma nova análise da proposta de arranjo urbanístico, em conjunto com os diversos 

serviços (DPURU, DASU e DO), tendo-se concluído que o projeto carece de alterações. 

Acrescentou ainda, que na nova análise técnica se conclui que atualmente a rede de 

saneamento não tem capacidade para aguentar uma nova urbanização, pelo que a informação 

elaborada propõe o indeferimento do pedido de delimitação da unidade de execução.-------------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Susana Devesa tomou a palavra para referir que neste momento, a 

Rua da Canastrinha se encontra novamente interdita ao trânsito, perguntando se esta 

interdição resulta ainda da rotura da conduta de água ocorrida a 16 de janeiro, ou vão ser, 

finalmente, iniciadas as obras que foram adiadas durante anos. No caso de se verificar a 

segunda possibilidade, questiona qual é a solução que está pensada para a circulação de 

peões, já que a Rua da Canastrinha é a única ligação ao centro da vila que tem passeios e se 

a interdição desta rua e as eventuais obras vão ter algum impacto na intervenção que está 

prevista para a Rua Nossa Sra. da Conceição.  ---------------------------------------------------------------   

 ------------Por último, deu a conhecer o prémio "As Novas Fronteiras da Engenharia", promovido 

pela Ordem dos Engenheiros da Região Centro, destinado a alunos do ensino básico e 

secundário, acrescentando que no ano de 2023 os trabalhos a apresentar deverão estar 

subordinados ao tema "A Engenharia e o Mundo Digital".  -------------------------------------------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Vice-Presidente informou que a chuva provocou o 

deslizamento de terras, situação que levou os serviços técnicos da Câmara Municipal a 

levantarem algumas questões de segurança e à consequente interdição daquele local. 

Adiantou ainda que amanhã decorrerá uma reunião entre os serviços técnicos e a empresa 

projetista, no sentido de finalizar todas as questões técnicas pendentes, para se poder dar 

inicio aos procedimentos concursais para a realização da obra. Por fim, referiu que também 

será avaliada a questão do trânsito para aferir a melhor solução.  ---------------------------------------  
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 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra, começando por mencionar, a propósito 

do que se tem vindo a ouvir nesta reunião sobre o facto do Partido Socialista nada ter a ver 

com a Câmara Municipal, que convém recordar que não constava do boletim de voto das 

últimas eleições a menção ao nome do candidato, mas sim ao partido político. ----------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, mencionou que o Sr. Presidente vem dando nota de que o 

Tribunal não o inibiu de exercer funções públicas, embora o Ministério Público o tenha 

solicitado, pelo que considera que seria bom conhecer o Acórdão, para que se pudesse 

conhecer melhor o enquadramento dessa decisão. Relativamente à referência feita pelo Sr. 

Presidente a uma eventual moção de censura na Assembleia Municipal, impõe-se dizer que 

esta teria um efeito meramente político e nunca de dissolução do órgão Câmara Municipal. -----  

 ------------Mais referiu, que perante a declaração do Sr. Vereador António Ferreira, feita no 

inicio da reunião, fica a dúvida se a mesma é prestada enquanto Vice-Presidente ou como líder 

do PS Condeixa, ou seja, se é esta a posição oficial do PS Condeixa, pois de facto a mesma 

ainda não se conhece.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Face à observação, o Sr. Vice-Presidente interveio para referir que o órgão executivo 

não é um órgão partidário, não se encontrando presente no órgão executivo da Câmara 

Municipal para o qual foi eleito na qualidade de Presidente da Comissão Politica do PS 

Condeixa, mas sim na qualidade de Vereador a exercer o cargo de Vice-Presidente, realçando 

que na Câmara Municipal representará sempre os munícipes e não o Partido Socialista. ---------  

 ------------Por outro lado, esclareceu que a posição aqui assumida foi de natureza pessoal e 

institucional e não de natureza partidária, rematando que enquanto estiver na Câmara 

Municipal representa-se a si próprio e aos Condeixenses.  ------------------------------------------------  

 

 ------------Mudando de assunto, o Sr. Vereador Nuno Claro tomou novamente a palavra para 

referir que sobre as candidaturas aos Programas do Portugal 2030 já aqui questionou o que 

têm preparado neste contexto. O Sr. Presidente afirmou na ocasião que oportunamente lhe 

daria conta de uma lista dos projetos que se pretende apresentar no âmbito do quadro 

comunitário 2030, sendo que essa lista nunca mais aparece, pelo que reitera a questão. Têm, 

ou não algo para apresentar neste contexto? ------------------------------------------------------------------  

 ------------Questionou ainda qual o ponto de situação sobre o processo relativo à constituição de 

uma Empresa Intermunicipal de Água, juntamente com OS municípios de Coimbra e Mealhada.  

 ------------Mudando de assunto, referiu que a propósito das questões que aqui colocou sobre a 

edição do Orçamento Participativo 2022, o Sr. Presidente mencionou, já há um mês, que iria 

solicitar esclarecimento técnico-jurídico sobre as mesmas. Na última reunião de 11 de janeiro, 

deu conta de que estavam ainda a ser objeto de análise jurídica. Assim sendo, e não 
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constando o assunto da Ordem do Dia da reunião de hoje, nem tendo chegado quaisquer 

respostas ou esclarecimentos sobre o mesmo, questiona quanto mais tempo é preciso para 

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

 

 ------------Sobre a Área Integrada de Gestão da Paisagem, aguarda há muito que lhes sejam 

enviados os documentos demonstrativos da sua alegada constituição. Na última reunião o Sr. 

Presidente referiu, mais uma vez, que iria solicitar aos serviços que indagassem sobre a 

situação. Será hoje, nesta reunião, que tal assunto se esclarece de vez? Ou simplesmente se 

admite, como parece ser verdade, que simplesmente a AIGP não está nem foi constituída? -----  

 ------------Prosseguindo, referiu que continua por cumprir o disposto no Regulamento do Museu 

PO.RO.S, relativamente ao Plano Anual de Atividades e ao Orçamento Anual do Museu para o 

ano de 2023, conforme se prevê no artigo 8.º do dito Regulamento. Não se conhece ainda 

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

dado conta, em reuniões anteriores, que estes documentos seriam presentes em reunião de 

Câmara até final de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, questionou qual o ponto de situação relativo à aquisição apressada 

dos terrenos localizados na Ega, por proposta do Sr. Vice-Presidente António Ferreira, já no 

anterior mandato, dado que nada se fez ou se faz por lá, nem polivalente nem parque de lazer.    

 ------------Questionou também qual o ponto de situação relativo às obras há muito determinadas 

em reunião de Câmara para edifícios em ruínas, como acontece por exemplo aqui bem perto, 

no Largo S. Geraldo (no topo do Centro Paroquial), recordando a este propósito que há muitos 

casos deste género com obras já determinadas sem que nada aconteça.  ----------------------------  

 ------------Mudando de assunto, referiu que há ruas no bairro da Senhora das Dores 

(intersecção das Ruas B e C) cujo passeio está há muito por pavimentar, pelo que pergunta 

quais as razões que justificam tanta demora na resolução deste caso. Ainda no mesmo 

contexto, recomendou para que nesse local, no plano da toponímia, se abandonem estas 

designações de ruas A, B e C e se lhes atribua uma designação apropriada.  ------------------------  

 ------------Por último, questionou qual a justificação para a demora da concretização das 

alterações de trânsito (semáforo e sinalização vertical) já deliberadas em reunião de Câmara 

para a zona da EB2/3.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

concretização das alterações de trânsito para a zona da EB2/3 está pendente do procedimento 

de aquisição da sinalética de trânsito.  ---------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Quanto às ruas no bairro da Senhora das Dores, mencionou não ter registo de 

quaisquer obras no local, sendo que irá indagar o assunto, concordando com a sugestão de 

abandonar as designações atribuídas às mesmas.  ----------------------------------------------------------  

 ------------Em relação à questão colocada sobre as obras determinadas em reunião de Câmara 

para edifícios em ruínas, nomeadamente no Largo S. Geraldo, referiu que findo os prazos 

estabelecidos para o efeito, deverá existir uma atuação por parte dos Serviços de Fiscalização 

no sentido de agirem em conformidade com a lei que regula esta matéria, solicitando de 

seguida ao Técnico da Divisão de Planeamento Urbanístico, Arquiteto João Paulo Pimenta que 

se pronunciasse sobre o assunto, tendo o mesmo informado que, caso o proprietário não 

realize as obras de conservação determinadas pela Câmara Municipal esta terá de se substituir 

ao privado, pelo que acresce avaliar a sua capacidade para o efeito.  ----------------------------------  

 

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

pronunciasse sobre o ponto de situação do processo relativo aos terrenos adquiridos na Ega, 

tendo o mesmo esclarecido que os mesmos foram adquiridos no âmbito de um projeto que se 

pretende contemplar em candidatura para recuperação dos espelhos de água do Rio dos 

Mouros, dado que esses terrenos confinam com um desses açudes, sendo intenção deste 

executivo criar naquele local uma zona de lazer para a população.  -------------------------------------  

 

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia tomou a palavra para acrescentar que se trata de um 

aviso que estava previsto no Programa PT2020, cujo processo não teve desenvolvimento, 

tendo-lhes sido informado que o mesmo transitaria para o próximo quadro comunitário.  ----------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para mencionar que o Plano de Atividades do 

Museu PO.RO.S está elaborado e será apresentado formalmente em reunião de Câmara, 

assim como remetido previamente aos Srs. Vereadores, juntamente com o respetivo 

orçamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à questão colocada sobre a Área Integrada de Gestão da Paisagem [AIGP], 

informou que foram solicitados esclarecimentos sobre o assunto à Comunidade Intermunicipal 

da Região de Coimbra [CIM RC], solicitando de seguida ao Sr. Vice-Presidente que prestasse 

esclarecimento adicional sobre a matéria, tendo o mesmo referido que, de acordo com 

informação obtida, as AIGP´s ainda não se encontram formalmente constituídas, não sendo 

para se proceder à delegação de competências na CIMRC nem para a elaboração da 

candidatura a qual foi aprovada embora não se tenha obtido o respetivo financiamento dado 

que a dotação financeira não chegou à classificação obtida pela AIGP de Condeixa. --------------  
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 ------------Por fim, acrescentou que neste momento aguarda-se esclarecimento solicitado à CIM 

RC sobre as dúvidas suscitadas para que se proceda em conformidade.  -----------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para solicitar à Chefe da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos que se pronunciasse sobre o pedido de esclarecimento solicitado no 

âmbito do Orçamento Participativo 2022, tendo a mesma informado que já foi feita uma análise 

preliminar, mas que aguarda uma análise jurídica mais pormenorizada.  -------------------------------  

 ------------De novo no uso da palavra, o Sr. Presidente referiu, a título de informação 

meramente informal, que se está a preparar um novo estudo relativo à constituição de uma 

Empresa Intermunicipal de Água com os municípios de Coimbra e Mealhada, dando nota da 

possibilidade de integração de Miranda do Corvo.  -----------------------------------------------------------  

 ------------Mais referiu que o Conselho Regional da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) reuniu ontem, em Coimbra, tendo sido feita a 

apresentação do Programa Regional do Centro (Centro 2030), que contou com a presença da 

Ministra da Coesão Territorial, acrescentando que através deste Programa a região Centro 

dispõe de cerca de 2 mil milhões de euros de fundos europeus para financiar investimentos na 

região. Deu também nota de que o Centro 2030 se estrutura em cinco objetivos estratégicos: 

Centro Mais Verde; Centro Mais Competitivo; Centro Mais Social e Inclusivo; Centro Mais 

Conectado e Centro Mais Próximo dos Cidadãos.  -----------------------------------------------------------   

 ------------Acrescentou ainda que nesta reunião foram abordadas as linhas orientadoras e 

objetivos estratégicos, pelo que agora com o conhecimento dos mesmos será possível listar as 

ideias e projetos com base no estudo estratégico e que devidamente se enquadram nos 

referidos objetivos, destacando, neste contexto, o projeto “smart cities” e outros ligados à 

mobilidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, deu nota de que foi com satisfação que viu o reconhecimento por parte do 

PSD de uma ideia lançada por este executivo e pela Associação Ecomuseu, presidida pelo Dr. 

Miguel Pessoa, e o solicitar da assinatura da candidatura do Museu Conimbriga a Património 

Mundial da UNESCO ao líder do Partido Social Democrata. Ainda no mesmo contexto, deu 

também nota de que considera deselegante o facto de se ter tirado uma fotografia na Câmara 

Municipal sem ter sido dada uma palavra ao Presidente da Câmara Municipal.  ---------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para mencionar que convém explicar o facto de 

o Sr. Presidente se referir sempre a esta matéria como sendo uma ideia ou decisão do 

executivo. Convém também recordar que a promoção de Conimbriga a Património Mundial da 

UNESCO resulta de uma proposta da CDU no mandato de 2013-2017 na Assembleia Municipal 

de Condeixa e que todos os membros daquele órgão deliberativo votaram a favor dessa 
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proposta, pelo que considera abusivo quando o Sr. Presidente fala desse assunto, 

apropriando-se da ideia como sendo sua, não havendo necessidade de o fazer. Acrescentou 

ainda, que se trata de uma ideia que todos partilham, não entendendo porque é que o Sr. 

Presidente insiste em fazer uso disso.  --------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retorquindo, o Sr. Presidente mencionou que a afirmação do Sr. Vereador Nuno 

Claro é falsa, esclarecendo que se tratou de uma ideia do executivo por si liderado na altura 

dos factos, em concertação com o Dr. Miguel Pessoa. ------------------------------------------------------  

 ------------Mais referiu, que quando chegou à Câmara Municipal solicitou desde logo uma 

reunião com o Sr. Secretário de Estado da Cultura na qual manifestou também desde logo a 

intenção de promover Conimbriga a Património Mundial da UNESCO, acrescentando que tão 

longe vai esse tempo e que hoje se dispõe de cinco milhões de euros financiados pelo PRR, 

para investir em Conimbriga. Por fim, salientou que não se está a apropriar de nada, dando o 

mérito devido nesta matéria ao Dr. Miguel Pessoa, que sempre se dedicou e batalhou pela 

valorização de Conimbriga. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. Informações  

 

 ------------O Sr. Presidente deu nota de que a Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, 

esteve em Condeixa na passada segunda-feira, a fim de se inteirar do processo relativo aos 

investimentos previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).------------------  

 ------------Deu ainda nota de que o Município de Condeixa-a-Nova, enquanto parceiro do 

projeto “Viajar com Livros” desde 2009, apoiou o transporte de 2200 livros de literatura infantil 

para equipar três bibliotecas escolares de Cabo Verde. -----------------------------------------------------  

 

IV. Ordem do Dia  

 

A. Gabinete de Cultura e Biblioteca  

 
1. Proposta de preço de bilhetes para a 7ª Edição do Festival Deniz-Jacinto a realizar 

entre 20 de janeiro e 9 de fevereiro de 2023 – ratificação de despacho.  

 

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

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

o número 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a ratificação do despacho 

praticado pelo Sr. Presidente da Câmara, datado de 17 de janeiro de 2023, ao abrigo do 
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número 3 do artigo 35.º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que 

autorizou o preço da venda dos bilhetes para o VII Festival Deniz-Jacinto, a realizar entre 20 de 

janeiro e 9 de fevereiro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

2. Proposta de atribuição de prémios no âmbito do Concurso de Poesia na Biblioteca 

2023. 

 

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

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

o número 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição dos prémios abaixo 

indicados, por ordem de mérito, ao abrigo do Regulamento Municipal do Concurso «Poesia na 

Biblioteca», atualmente em vigor, cujos valores se encontram salvaguardados através do 

documento de cabimento nº 21167, patenteado no processo: ---------------------------------------------  

 ------------1.º prémio — 500€ (quinhentos euros); -------------------------------------------------------------  

  -----------2.º prémio — 250€ (duzentos e cinquenta euros);  -----------------------------------------------  

 ------------3.º prémio — 150€ (cento e cinquenta euros). ----------------------------------------------------  

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

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

  

3. Proposta de valor para venda ao público do Livro "Galeria de Retratos, Mobiliário e 

Biblioteca de Fortunato de Carvalho Bandeira 1885 | 1961".  

 

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

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

o número 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------ No âmbito do apoio à Edição do Livro "Galeria de Retratos, Mobiliário e Biblioteca de 

Fortunato de Carvalho Bandeira 1885 | 1961", promovido pela Santa Casa da Misericórdia de 

Condeixa-a-Nova, foram atribuídos 50 exemplares à Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 

sendo 20 para oferta e 30 para venda e atendendo que foi atribuído um subsídio no valor de 

1.350,00 euros correspondente a 250 exemplares (com IVA incluído à taxa legal em vigor), por 

deliberação tomada em reunião de Câmara realizada no dia 7 de dezembro de 2022. -------------  
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  -----------Propõe-se assim que a Câmara Municipal delibere aprovar o valor de 7,50 euros para 

venda ao público do referido livro. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

B. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação  

B.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

B.1.2. Contabilidade e Orçamento  

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

 ------------Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 24 de janeiro do ano de 

2023, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de 648.880,58 euros e em 

operações não orçamentais no valor de 466.747,60 euros. ------------------------------------------------  

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

 

1.2.2. Apoio financeiro à União Sport Anobra para elaboração dos projetos de 

especialidade relativos à construção de um edifício de apoio à sede.  

 

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

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

o número 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

financeiro no valor de 5.904,00 euros, para a construção de um edifício de apoio à sede, cujo 

valor se encontra devidamente salvaguardado através do documento de cabimento nº 21163, 

patenteado no processo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

1.2.3. Atribuição de Fundo Fixo (Fundo de Maneio) à Presidente da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, no âmbito do exercício das respetivas funções.  

 

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

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

o número 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Nos termos das notas de enquadramento ao PCM - SNC-AP, aprovado pela Portaria 

nº189/2016, de 14 de julho, que regula a movimentação e constituição dos fundos fixos e 

considerando a nomeação da Dr.ª Adelaide Montenegro, Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos como Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens [CPCJ] 

no passado dia 14 de dezembro findo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a 

atribuição de um fundo fixo a afetar às seguintes classificações económicas e respetivos 

valores: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------0102/02010202 – Gasóleo, no valor de 20,00 euros; --------------------------------------------  

 ------------0102/020121 – Outros Bens, no valor de 100,00 euros; ----------------------------------------  

 ------------0102/02022509 – Outros Serviços no valor de 100,00 euros. ---------------------------------  

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

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

 

B.2.Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  

B.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações  

 

2.1.1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual relativo a danos causados em 

viatura - Proposta de indeferimento – Decisão Final.  

 

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

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

o número 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Fundação Inatel vem informar que no decorrer de um jogo em que se disputou a 

final da Taça de Futebol do Distrito de Coimbra da Fundação Inatel, no Estádio Municipal de 

Condeixa, e segundo relato da GNR de Condeixa, que se encontrava a fazer o policiamento do 

encontro, uma bola do jogo terá batido no vidro do carro de patrulha, danificando-o. Vem 

questionar se o Estádio Municipal de Condeixa tem seguro que abranja o incidente – registo de 

entrada nº 7255 de 06/06/2022. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi enviado todo o processo para a Mediadora de Seguros e a Companhia de 

Seguros Fidelidade recusou o sinistro, uma vez que não se encontravam reunidos todos os 

pressupostos da responsabilidade civil da Câmara e consequente obrigação de indemnizar; 

não se mostrou provado que os danos reclamados sejam consequência de qualquer facto 

culposo imputável aos serviços do Município, nem de qualquer deficiência nas instalações do 

Estádio. Ainda refere mais, que a organização do evento, que está na origem da ocorrência, 

era da competência exclusiva da Fundação Inatel – cfr. registo de entrada nº 13138 de 

07/10/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Foi presente também a informação com o número interno 14765, de 02/12/2022, do 

Serviço de Apoio Jurídico, apreciando a questão e pronunciando-se em sentido desfavorável à 

pretensão, parecer este que consta da documentação anexa, dela fazendo parte integrante 

para todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Fundação Inatel foi notificada nos termos do art.121º do Código do Procedimento 

Administrativo, para efeitos de Audiência Prévia, não tendo apresentado qualquer documento 

que consubstanciasse alguma alteração da proposta de indeferimento anteriormente 

comunicada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em face destes elementos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere concordar 

com a decisão da Companhia de Seguros Fidelidade e com a proposta de decisão apresentada 

no referido parecer jurídico e, com os fundamentos de facto e de direito nele constantes, 

indefira o pedido apresentado pelo reclamante. ---------------------------------------------------------------  

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

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

 

B.2.2. Secção de Recursos Humanos  

 

2.2.1. Anulação do procedimento concursal para a ocupação do cargo de direção 

intermédia de 2º grau para a Divisão de Obras.  

 

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

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

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

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

 ------------Nos termos dos artigos 95.º, 165.º, 168.º e 169.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, conjugado com o número 

1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, foi anulado, por despacho do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, proferido em 20 de janeiro de 2023, no uso da competência que lhe é 

conferida pela al. a) do nº 2 do artigo 35.º da Lei nº 75/2013, na sua atual redação, o 

procedimento concursal para a ocupação do cargo de direção intermédia de 2º grau para a 

Divisão de Obras, publicado na 2.ª Série do Diário da República, número 112, de 11 de junho 

de 2021, sob o Aviso (Extrato) número 10852/21, com base no fundamento da imperiosa 

necessidade de alterar e requalificar o perfil exigido para provimento deste cargo de direção 

intermédia, a que acresce a entrada em vigor do novo Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. -----------------------------------------   
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 ------------Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere revogar a deliberação inerente à 

proposta de designação dos membros do Júri do procedimento, tomada em reunião de Câmara 

de 10 de fevereiro de 2021 e submeter o presente processo à Assembleia Municipal para 

efeitos de revogação da deliberação tomada em sessão de 22 de fevereiro de 2021. --------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que passaram quase dois anos 

desde a abertura deste procedimento concursal, acrescentando que grande parte dos motivos 

agora alegados para a respetiva anulação já eram conhecidos na ocasião. Ainda no mesmo 

contexto, solicita informação sobre o número de candidatos que se apresentaram ao concurso, 

solicitando também que o Sr. Presidente descreva um pouco mais as novas caraterísticas que 

se pretendem adicionar ao perfil do candidato. Por fim, questiona se este perfil de candidato 

implica necessariamente uma formação de base em Engenharia Civil.  --------------------------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por dizer que no seu 

entender e em termos genéricos a alteração da estrutura orgânica só por si implica a anulação 

do procedimento concursal. No que diz respeito à formação base exigida, referiu que a mesma 

poderá, eventualmente, não ser limitada à Engenharia Civil.  ---------------------------------------------  

 

 ------------Por solicitação, a Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, presente 

na reunião, informou que se candidataram ao procedimento concursal em apreço oito 

candidatos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio novamente, para recordar as questões que se 

colocaram no âmbito das nomeações em regime de substituição no contexto da nova estrutura 

orgânica, perguntando a este propósito se o Sr. Presidente pretende nomear alguém em 

regime de substituição para este cargo.  ------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente referiu que poderá nomear alguém para o cargo de 

Chefe da Divisão de Obras, em regime de substituição e abrir novo procedimento concursal. ---   

 

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

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  
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C. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento.  

 

1. Resultado final da revisão aos limites dos lugares do concelho de Condeixa-a-Nova 

para fins de difusão de informação estatística, relativa aos censos 2021. 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 8  ---------- 

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

 

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

 

1.1. Processo nº01/2022/30 em nome de João Batista Passos da Costa, para obras de 

alteração e ampliação de habitação unifamiliar e muros, sito em Alcabideque, União das 

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

 

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

de decisão, referente ao processo nº01/2022/30 em nome de João Batista Passos da Costa, 

para obras de alteração e ampliação de habitação unifamiliar e muros, sito no lugar de 

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

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

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 04/01/2023, confirmada pela 

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

substituição no dia 17/01/2023, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer 

integrante como documento anexo sob o numero 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 12 meses, conforme requerido; -------------------  

 ------------Deverá entregar os projetos das seguintes especialidades, 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

1.2. Processo nº 01/2022/51 em nome de Anabela Maria Afonso Elvas Domingues, para 

ampliação e alteração de habitação - legalização, sito em Zambujal, Freguesia de 

Zambujal.  

 

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

de decisão, para ampliação e alteração de habitação - legalização, sito em Zambujal, Freguesia 

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

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

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 20/12/2022, confirmada pela 

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

substituição, no dia 19/1/2023, a qual 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 aprovar o projeto de arquitetura, nos 

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

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

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades: projeto de estabilidade; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.3. Processo de loteamento nº 02/2022/2 em nome de David Manuel dos Santos 

Rodrigues para alteração á licença de loteamento titulada pelo alvará nº 3/2000, não 

havendo lugar à realização de obras de urbanização, sito em Urbanização do Sebal, lote 

5, União das Freguesias de Sebal e Belide. 

 

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

de decisão sobre alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará nº 3/2000, não havendo 

lugar à realização de obras de urbanização, sito em Urbanização do Sebal, lote 5, União das 
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Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 23º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

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

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 17/01/2023, confirmada pela 

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

substituição, no dia 17/01/2023, 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 aprovar a alteração da licença da 

operação de loteamento titulada pelo alvará nº 3/2000, não havendo lugar à realização de 

obras de urbanização, especificamente alteração de algumas características do lote 5, sito em 

Urbanização do Sebal, lote 5, União das Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 

23º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo ser 

cumpridas as condições dadas na informação técnica acima referida. ----------------------------------  

 ------------Alteração de algumas características do lote 5: ---------------------------------------------------  

 ------------Eliminação da Cave; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ampliação do polígono de implantação; ------------------------------------------------------------  

 ------------Alteração da localização da entrada do lote. -------------------------------------------------------  

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

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

 

1.4. Processo de loteamento nº 02/2022/3 em nome de Matisilva, Carnes, Lda. para 

alteração á licença de loteamento titulada pelo alvará nº 1/2013 [legalização], sito em 

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova – ZIL, Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de 

Sebal e Belide.  

 

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

de decisão sobre alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará nº 1/2013 [trata-se de 

legalização], sito em Zona Industrial de Condeixa-a-Nova – ZIL, Condeixa-a-Nova, União das 

Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 23º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

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

 ------------Presente também a informação técnica datada de 16/01/2023, confirmada pela 

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

substituição, no dia 17/01/2023, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer 

parte integrante como documento anexo sob o número 12. ------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a alteração da licença da 

operação de loteamento titulada pelo alvará nº 1/2013 [trata-se de legalização], não havendo 

lugar à realização de obras de urbanização, sito em Zona Industrial de Condeixa-a-Nova – ZIL, 
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Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 23º do 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo ser cumpridas as 

condições dadas na informação técnica acima referida, nomeadamente: ------------------------------  

 ------------Unificar os lotes 1II, 2II, 3II e 4II, passando a designar-se por lote 3 [com área 

superior à simples unificação dos 4 lotes]; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Alterar as áreas de cedência para arruamentos e passeios. ----------------------------------  

 ------------O requerente deverá efetuar a compensação relativa aos 1.644,40m2 de área de 

arruamento e de passeios, que já se encontram ocupados, através do pagamento em 

monetário de um valor a definir. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar que, para o cálculo do valor a 

pagar pela área ocupada se utilize o mesmo valor que os restantes proprietários pagaram no 

processo de alteração que deu origem ao alvará 1/2013, isto é, 2,50 euros/m2 (2,50 euros x 

1.644,40 = 4.111,00 euros). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que resulta da leitura do processo 

que a empresa Matisilva, Carnes, Lda. não tem ainda a autorização de utilização e não tem por 

essa razão licença de exploração industrial. Presume que esta situação em 2013 poderia ter 

sido regularizada, contudo, a mesma não foi feita por falta de colaboração dos proprietários. 

Mais referiu, que compreende que se pretenda proceder à regularização de uma situação que 

se encontra por regularizar há anos, todavia, tem de se ter em conta que se trata de cedência 

de uma área de domínio público. Acrescentou ainda que presume que a empresa Matisilva, 

Carnes, Lda. concorda com o valor da compensação proposta. Por fim, referiu que a Câmara 

Municipal tem juristas contratadas, nomeadamente, em regime de avença, pelo que não 

percebe porque é que essas mesmas juristas não produzem trabalho neste contexto auxiliando 

em ocasiões como esta os técnicos da área de Urbanismo. A questão que aqui se coloca é se 

a solução aqui apresentada, de boa-fé, pode ser feita, sem mais, pela Câmara Municipal. No 

fundo, tem-se neste processo um arquiteto dos serviços técnicos da Câmara Municipal a 

comprometer-se com uma solução jurídica, entendendo que para o próprio não será confortável 

e que não seria desejável que fosse o mesmo a fazê-lo, embora reconheça que trate estas 

matérias com muita capacidade, contudo, não entende porque não foi prestado apoio jurídico 

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

 

----------- Face às observações, o Sr. Presidente começou por dizer que por diversas vezes e 

em diferentes matérias os serviços da Divisão de Planeamento Urbanístico recorrem ao serviço 

de apoio jurídico e quando este não tem capacidade recorre-se ao apoio externo na área 

jurídica. De seguida, solicitou ao Sr. Arquiteto João Paulo Pimenta, subscritor da informação 
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prestada no presente processo, que se pronunciasse sobre as questões colocadas, tendo o 

mesmo começado por esclarecer que a empresa Matisilva possui uma licença de exploração 

industrial provisória que aguarda a emissão da autorização de utilização para que passe a 

definitiva. Sobre o processo anterior de alteração à licença de loteamento explicou que naquela 

data o proprietário do, então, Janeiro dos Leitões não quis colaborar por ter comprado o lote às 

Finanças e o mesmo foi-lhe vendido com a configuração que incluía o domínio público dentro 

do lote e a empresa Dómus tinha um processo em Tribunal contra a Câmara Municipal que 

pretendia a reposição de toda a zona industrial de acordo com a planta síntese do loteamento 

com o alvará 1/87. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Sobre a questão jurídica referida pelo Sr. Vereador Nuno Claro, afirmou que no caso 

em concreto se sentia confortável na prestação da informação e na proposta apresentada, 

dado que se socorreu de escritos sobre esta matéria da autoria, entre outras, da Dra. Fernanda 

Paula Oliveira, que é uma especialista na área do urbanismo. Explicou ainda que a questão 

que o Vereador Nuno Claro colocou se prende com a desafetação do domínio público de uma 

área que irá ser integrada no lote do requerente, sem que essa desafetação seja decidida pela 

Assembleia Municipal. Continuou, dizendo que as alterações à licença de uma operação de 

loteamento são competência da Câmara Municipal e podem implicar uma alteração à área do 

domínio público e, nesse sentido, de acordo com as autoras, levar a desafetação à Assembleia 

Municipal poderia levar a que esta fosse contra e, indiretamente, estaria a decidir sobre um 

pedido de alteração à licença de loteamento, que não é uma competência sua. ---------------------  

 

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

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

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

 

1.5. Processo nº02/2022/4 em nome de LIDL & Companhia, para alteração à licença para 

operação de loteamento titulada pelo alvará nº1/2002 (5º aditamento) no prédio sito na 

Urbanização Faia Nova, Fornos do Castel, União das Freguesia de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova.  

 

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

de decisão referente à alteração à licença de loteamento titulado por alvará 1/2002 (5º 

aditamento ao alvará inicial) em nome de LIDL & Companhia, sito em Urbanização Faia Nova, 

Fornos do Castel, União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, 

nomeadamente para o lote B2, nos termos do art.º 23º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de 

dezembro na sua atual redação.-----------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 04/01/2023, subscrita pelo 

Arquiteto João Pimenta, confirmada pela Diretora de Departamento de Urbanismo Ambiente e 

de Desenvolvimento Planeamento no dia 17/01/2023, da qual se junta fotocópia à presente ata 

para dela fazer integrante como documento anexo sob o número 13. -----------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a alteração da licença de 

loteamento nos termos do art.º 23º, conjugado com o nº7 do art.º 27º, ambos do Decreto-lei 

555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo o requerente cumprir com os 

seguintes condicionalismos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proceder à compensação em numerário das áreas de cedência em falta num total de 

71,80m2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Dar-se conhecimento ao requerente do conteúdo da participação recebida no âmbito 

da consulta aos proprietários dos lotes constantes do alvará. ---------------------------------------------  

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

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

 

1.6. Processo nº 15/2022/2 em nome de Município de Condeixa-a-Nova, para obras de 

ampliação da rede de esgotos de Fornos de Castel, União das Freguesias de Sebal e 

Belide.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, para tomada de decisão, em nome 

de Município de Condeixa-a-Nova, referente ao projeto de ampliação da rede de esgotos de 

Fornos de Castel, da União das Freguesias de Sebal e Belide. -------------------------------------------  

 ------------Nos termos do artigo 7º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, não obstante tratar-se de uma obra isenta de controlo prévio, deverão ser observadas 

as normas legais e regulamentares que lhes forem aplicáveis. -------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 15/07/2022, confirmada pela 

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

substituição, no dia 18/01/2023, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer 

parte integrante como documento anexo sob o número 14. ------------------------------------------------  

 ------------Para tomada de conhecimento informa-se que os pareceres emitidos pelas entidades 

consultadas, nomeadamente Infraestruturas de Portugal e E-Redes – DSAN-aa Mondego 

encontram-se anexos ao respetivo processo. ------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal tome conhecimento do projeto apresentado, nada 

havendo a obstar à sua aprovação, devendo o mesmo cumprir as disposições constantes do 

artigo 7º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação e as constantes 
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da referida informação técnica, bem como cumprir todas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deverá o processo ser encaminhado para a Divisão de Obras com vista ao 

desenvolvimento dos procedimentos necessários para a execução da obra. --------------------------  

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

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

 

1.7. Processo nº 14/2022/9 em nome de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Condeixa-a-Nova, referente às condições de segurança e salubridade de uma habitação, 

sita da Rua Wenceslau Martins Carvalho em Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de 

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

 

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

relativamente ao pedido de prorrogação de prazo por 12 meses, requerido pelo proprietário do 

prédio José da Costa Rasteiro Relvão, para executar as obras que lhe foram impostas por esta 

Câmara Municipal conforme deliberação tomada em reunião realizada no dia 07/02/2022. -------    

 ------------Foi presente também a informação administrativa datada de 10/01/2023 e a 

informação dos serviços de fiscalização datada de 18/01/2023, sobre as quais recaiu despacho 

da Diretora de Departamento de Urbanismo Ambiente e Desenvolvimento Urbano em regime 

de substituição, que se juntam por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante como 

documento anexo sob o número 15. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o deferimento do pedido de 

prorrogação de prazo requerido, devendo, no entanto, o mesmo ser controlado sob pena, em 

caso de incumprimento, de o proprietário incorrer em contraordenação punível nos termos 

estabelecidos na alínea s) do nº 1 do artigo 98º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, 

na sua atual reação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

D. Unidade de Equipamentos Museológicos  

 

1. Proposta de alteração do preçário do Museu PO.RO.S.  

 

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

presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 16. --------- 
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 ------------Considerando que o PO.RO.S fará este ano 6 anos, que o preçário nunca foi revisto e 

que, de uma forma geral, os preços da cultura estão a subir, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere aprovar a seguinte alteração ao preçário do PO.RO.S:  ----------------------------  

 ------------Bilhetes individuais: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Normal (30 aos 64 anos) 6,00 euros; ----------------------------------------------------------------   

 ------------Júnior (6 aos 12 anos) 4,00 euros; -------------------------------------------------------------------  

 ------------Jovem (13 aos 29 anos) 4,50 euros; -----------------------------------------------------------------   

 ------------Sénior (+65 anos) 4,50 €euros. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Bilhetes de grupo:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Bilhete Família (2 Adultos + 2 Crianças) 16,00 euros; -------------------------------------------   

 ------------Bilhete Família Plus (2 Adultos + 4 Crianças) 20,50 euros; ------------------------------------   

 ------------Bilhete Grupo Escolar (Preço por pessoa) 3,00 euros; ------------------------------------------  

 ------------Bilhete Grupo +15 pessoas (Preço por pessoa) 4,50 euros. -----------------------------------  

 ------------Visitas Guiadas: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Grupo escolar (Preço por pessoa) 0,50 euros; ----------------------------------------------------  

 ------------Grupo +15 pessoas (Preço por pessoa) 1,00 euros; ---------------------------------------------  

 ------------Áudio-guias: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Aluguer (por equipamento) 2,00 euros; -------------------------------------------------------------  

 ------------Visitantes com deficiência visual ou auditiva 0,00 euros. ---------------------------------------   

 ------------Isenções: ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Crianças dos 0 aos 5 anos, inclusive; ---------------------------------------------------------------  

 ------------Manhã do 1º domingo de cada mês, entre as 10:00 horas e as 14:00 horas;  ------------  

 ------------Profissionais em exercício de funções, devidamente identificados e mediante 

comunicação prévia obrigatória;  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Jornalistas, investigadores, profissionais de museus, cultura património e turismo;  ----  

 ------------Funcionários da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova;  -------------------------------------  

 ------------Delegações protocolares;  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Acompanhantes de grupos em contexto de visita escolar;  ------------------------------------  

 ------------Alunos do Agrupamento de Escolas de Condeixa, quando em visita escolar; ------------   

 ------------Participantes de ações realizadas no Auditório e Sala de Exposições Temporárias do 

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

 ------------Outras iniciativas promovidas pelo PO.RO.S.  ----------------------------------------------------  

 ------------Esta proposta mantém os valores das visitas guiadas e de aluguer de áudio-guias.  ---  

 ------------Mais se propõe, que a Câmara delibere aprovar também a isenção para os alunos do 

Agrupamento de Escolas de Condeixa, quando em visita guiada, conforme se tem praticado 
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nos últimos dois anos letivos, mediante autorização superior e que, por uma questão de 

equidade, o novo preçário das visitas guiadas entre em vigor apenas no próximo ano escolar. --  

 

 ------------O Sr. Presidente tomou a palavra para referir que a presente alteração se prende não 

só pelo facto do preçário não ser revisto já há algum tempo, mas também com o aumento dos 

custos, sobretudo, da energia e limpeza. Por outro lado, pretende-se concretizar e harmonizar 

os protocolos que se estão a realizar, mormente, com o Portugal dos Pequeninos. -----------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que já se ouviu o Sr. Presidente dizer 

que se o Museu PO.RO.S não tiver vinte cinco mil visitantes por ano o Museu corre o risco de 

não ser financeiramente equilibrado. Ora, se existe a pretensão de se ter mais visitantes não 

faz sentido aumentar os preços da bilhética. Por outro lado, a proposta vem sustentada na 

frase “os preços da cultura estão a subir”, sendo que até diria que o que sobe é o custo da falta 

dela. Nestas matérias, a posição do PSD, desde há muito tempo, é a de que a sustentabilidade 

ou a falta dela do Museu PO.RO.S deve também ser avaliada pela consulta atenta dos seus 

orçamentos e das suas contas e, apesar da insistência nos pedidos feita nos últimos meses o 

Sr. Presidente tem-se coartado de forma clara em apresentar de forma esclarecida essa 

matéria. Por outro lado, acredita que os problemas da sustentabilidade do Museu PO.RO.S não 

se resolvem pelo lado da receita mas sim pelo lado da despesa, a qual sempre se mostrou 

excessiva. E sobre a possibilidade de resolver o problema do lado da despesa o Sr. Presidente 

nunca apresentou em reunião de Câmara qualquer proposta. --------------------------------------------  

 ------------Deste modo, o aumento da bilhética agora proposto não vai resolver nenhum 

problema do Museu PO.RO.S  e é justificada contrariando tudo aquilo que o Sr. Presidente tem 

vindo a defender, ou seja, a necessidade de aumentar o número de visitantes. Pelo exposto, irá 

votar contra a proposta apresentada.  ----------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Face à declaração prestada, o Sr. Presidente referiu que do Sr. Vereador Nuno Claro 

não espera mais que virgulas e pareceres jurídicos, pois sobre sugestões concretas de 

medidas para diminuir a despesa nada refere. Não refere também que o preço da energia 

aumentou cerca de 130%, acrescentando que não se pode fazer milagres, pois o Museu 

PO.RO.S, está aberto ao público e naturalmente gasta energia, sendo que, apesar do plano de 

contingência implementado na Câmara Municipal de Condeixa que visa a poupança de energia 

é inevitável que não se altere a bilhética. Acrescentou ainda que esta situação é transversal a 

todos os Museus e que todos os Museus do país estão a aumentar a bilhética devido ao 

aumento brutal dos custos. Além disso, a tabela de preços, tal como já referiu, não é revista há 

muitos anos, fazendo sentido, embora muito por baixo, a sua atualização. Mais referiu que 
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neste momento, o ano está completo em termos de grupos escolares, no entanto, é necessário 

ter a capacidade de mobilizar mais pessoas para visitar o Museu, sendo este um objetivo do 

qual não desiste. Considera que subsiste por parte do Sr. Vereador Nuno Claro uma falta de 

visão total pois alguém que diz mal de um Museu com a qualidade e reconhecimento do 

PO.RO.S é alguém que tem vistas curtas, sem mundo. Assim sendo, sugere que o Sr. 

Vereador Nuno Claro estude, aprenda, saia de Condeixa, dê uma volta pelo mundo e depois 

venha cá fazer alguma coisa positiva por Condeixa, pois a inveja está aí patente e noutras 

coisas que faz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que o Sr. Presidente confunde uma 

apreciação sobre a gestão do Museu PO.RO.S com o dizer mal do Museu PO.RO.S. A gestão 

do museu é da direta responsabilidade do Sr. Presidente. Mantém as referências feitas sobre o 

assunto e continuará a fazê-las, reiterando que o problema do Museu PO.RO.S resolve-se em 

primeira linha pelo lado da despesa e não pelo lado da receita. Acrescentou ainda, que já 

solicitou por diversas vezes as verdadeiras contas do Museu PO.RO.S, as quais o Sr. 

Presidente esconde há anos. Mais referiu que visão do mundo todos temos e, embora não faça 

comentários sobre isso, o Sr. Presidente tem a sua e tem dado os resultados que conhecemos.  

 

 ------------Retorquindo, o Sr. Presidente disse não admitir a insinuação feita, afirmando que as 

contas do Museu PO.RO.S são públicas, assim como todas as contas da Câmara Municipal, 

pelo que sugere que o Sr. Vereador Nuno Claro aprenda a analisar o orçamento municipal e a 

prestação de contas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

 

 

 

FINAL DA ATA 

 

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

eram doze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------  
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MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

 ------------De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

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

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO 


