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ACTA Nº 3 - Mandato 2013-2017

SESSÃO ORDINÁRIA

DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
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ATA NÚMERO TRÊS
----------- Aos vinte e três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, pelas nove
horas e trinta minutos realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Município de Condeixa-aNova, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal com a seguinte ordem do dia: -------------1. Período Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------2. Leitura de correspondência;----------------------------------------------------------------------------3. Apreciação e votação do Regimento da Assembleia Municipal para o mandato
2013/2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------4. Discussão e votação da proposta de alteração à taxa prevista no ponto “2.5 –
Condutas Subterrâneas Condutoras de Gás” da Tabela de Taxas do Regulamento
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova;----------------5. Apreciação e votação da proposta de medidas de exceção para apoio aos
comerciantes do Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova; -----------------------------------6. Proposta para autorização de renovação de contratos de trabalho em funções
públicas, por tempo determinado, a termo resolutivo certo, por mais um ano, dos
trabalhadores António Rodrigues Simões, Manuel Marques Pancas, Joaquim Palrilha
Chita, com inicio a 1 de Março de 2014 e termo a 28 de Fevereiro de 2015, para o
Serviço de Jardins e Espaços Verdes e Serviço de Gestão de Resíduos. – Apreciação
e votação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------7. Proposta para autorização de renovação de contratos de trabalho em funções
públicas, por tempo determinado, a termo resolutivo certo, por mais um ano, dos
trabalhadores José António Rodrigues Fernandes Pocinho, com inicio a 1 de Março de
2014 e termo a 28 de Fevereiro de 2015, para a execução de tarefas inerentes a
Edifícios Municipais. – Apreciação e votação; -----------------------------------------------------8. Discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2014,
bem como o Mapa de Pessoal; -----------------------------------------------------------------------9. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos
termos da al) c) do nº 1, do artigo 6º, da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro e
conhecimento da listagem dos compromissos plurianuais de contratos de aquisições
de bens e serviços. - Apreciação e votação; -------------------------------------------------------10. Eleição de um membro da Assembleia Municipal para fazer parte da Comissão
Municipal de Proteção Civil, (alínea b), do artgº 13º, do Regulamento Municipal de
Proteção Civil. – Apreciação. --------------------------------------------------------------------------
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11. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, alínea c),
do artgº 25º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o Regime Jurídico
das Autarquias Locais. - Tomada de conhecimento. - --------------------------------------------

----------- O Presidente da Assembleia declarou aberta a Sessão.
----------- Verificou-se a presença dos seguintes Membros: --------------------------------------------------------- João Filipe Leal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Avelino Ferreira dos Santos; ------------------------------------------------------------------------------------- Maria João Ribeiro Simões; -------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Grilo Bicho; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; --------------------------------------------------------- Paulo Júlio Moreira Caseiro; ------------------------------------------------------------------------------------- José Manuel Duarte Ventura; ------------------------------------------------------------------------------------ Daniel Tomé Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------------------ Anabela Batista Cortez Sotaia; ---------------------------------------------------------------------------------- Jorge Filipe Nunes Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------------Gonçalo Nuno Pita Marques Redinha; ------------------------------------------------------------------------- Nuno Manuel Mendes Claro; ------------------------------------------------------------------------------------- Silvina Maria Bernardino Ribeiro Menezes da Silva; ------------------------------------------------------- Tiago António Marques Picão; ----------------------------------------------------------------------------------- Paula Maria da Costa Travasso; -------------------------------------------------------------------------------- Gisela Andreia Ferreira Coelho Martins; ---------------------------------------------------------------------- Vítor Luís Donário Teixeira; -------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Manuel Borges de Oliveira Godinho Ferreira; ------------------------------------------------------ Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo; ------------------------------------------------------------------Miguel Simões da Fonte Pessoa; ------------------------------------------------------------------------------ João Carlos Ribeiro Lameiro (Junta Freguesia de Anobra);----------------------------------------------- Luís Miguel Manaia Caridade (Junta Freguesia de Ega);------------------------------------------------- José Manuel Costa Mendes (Junta Freguesia de Furadouro); ------------------------------------------ Paulo Jorge Silva Simões (União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-aNova); -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Raul Marques Lopes Pratas (União de Freguesias de Sebal e Belide); ------------------------------ José Luís dos Santos Cardoso (União de Freguesias de Vila Seca e Bem da Fé);---------------- Luís Pedro de Almeida Ferreira (Junta Freguesia de Zambujal); --------------------------------------- Efetuada a chamada verificou-se que não compareceu à Sessão, Maria da Graça
Correia Figueiredo, tendo a respetiva falta sido justificada. ------------------------------------------------
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----------- Estiveram também presentes na Sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno
Moita da Costa e os Vereadores, Liliana Pimentel, Fernando Pita, Carlos Canais, António
Ferreira e Carlos Nascimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Carla Teotónio, autorizada pelo Presidente da Câmara Municipal, esteve presente na
sessão em representação do Vereador Norberto Pires, que justificou o seu impedimento por
escrito. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento à Assembleia que Carlos
de Sousa Ferreira Fontes solicitou a renúncia ao mandato, com produção de efeitos a 30 de
Novembro de 2013, nos termos do artigo 76º da Lei 169/99, de 18 de setembro na atual
redação. Foi feita a notificação a quem se lhe seguia na lista, Gisela Andreia Ferreira Coelho
Martins, que aceitou o cargo e que se encontra hoje presente nesta sessão. Verificada a sua
entidade e legitimidade procedeu-se de imediato à sua substituição, de acordo com o nº 4, do
artigo 76º, da referida Lei.------ ----------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, deu-se início aos pontos da ordem do dia. ----------------------------------------

----------- 1.Período Antes da Ordem do Dia.
----------- O Presidente da Assembleia informou, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º da Lei 29/87
de 30 de junho na redação que lhe foi dada pela Lei 52-A/2005, de 10 de Outubro, que o
Presidente e a Vice-Presidente da Câmara Municipal poderão, durante o mandato, exercer
outras atividades, nomeadamente relacionadas com formação e palestras ou conferências,
dentro das limitações que a lei lhes impõe. ---------------------------------------------------------------------

--------------O membro Avelino Ferreira pediu a palavra para deixar referência ao canil municipal.
Expressou que aquele espaço, no qual o trabalho é feito essencialmente por voluntários, não
dispõe de condições mínimas. Refere-se a condições de alojamento, de alimentação e também
ao nível da atuação do Veterinário Municipal. Salvaguardando não querer interferir nas
competências do Técnico, considera que o seu desempenho não tem sido o mais correto.
Desta forma, solicitou a atenção do executivo para este assunto. ----------------------------------------

--------------Seguidamente foi dada a palavra ao membro Nuno Claro que cumprimentou o novo
membro da Assembleia Municipal, Gisela Martins do Bloco de Esquerda. Este manifestou
ainda o seu desacordo perante uma notícia publicada no site da Autarquia, notícia essa
relacionada com as eleições para a Comunidade Intermunicipal. Considerou que o texto não foi
transcrito de acordo com o que efetivamente aconteceu. Proferiu ainda a opinião sobre a
página e publicações da Câmara Municipal. Sugeriu também a instalação de equipamento
informático nas reuniões, de forma a registar os assuntos tratados. Questionou ainda se o
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Presidente da Assembleia Municipal tinha tido conhecimento prévio desta notícia. Informou
ainda que, após consulta da legislação, em data posterior à da última reunião, constatou que a
nomeação do membro desta assembleia como representante na Assembleia Distrital, não se
encontra em consonância com a Lei em vigor sobre a matéria. O elemento terá que ser eleito
de entre os Presidentes de Junta de Freguesia, o que não aconteceu. ---------------------------------

----------- O Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra e esclareceu que a eleição de
um autarca de Freguesia para a Assembleia Distrital de Coimbra será tratada na próxima
sessão, que ocorrerá em fevereiro. Relativamente à página da Internet da Câmara Municipal,
informou que a mesma vai ser alvo de reestruturação a partir de janeiro. No que concerne às
notícias publicadas no site e, especificamente à notícia em referência, manifestou que não tem
qualquer conhecimento e responsabilidade sobre a publicação das mesmas no site ou na
comunicação social, nem pretende interferir com o direito à liberdade de imprensa ----------------

----------- Foi dada a palavra ao membro Nuno Redinha que, sendo a primeira vez que usava
da palavra neste mandato, cumprimentou o Presidente da Assembleia, o Presidente da
Câmara e Vereadores, felicitando-os pelos resultados alcançados no último ato eleitoral, e
desejando um bom ano a todos. Referiu ainda que a implementação do terminal rodoviário
resolveu vários problemas a nível na Vila e questionou se já foi resolvido o problema que se
verificava com o estacionamento dos autocarros. Informou também que no dia 10 de Novembro
teve lugar o “1º Trail de S. Martinho” na Ega, organizado pela Associação “ Os Ugas” que
contou com a presença de 400 atletas. Salientou a participação dos condeixenses neste tipo de
iniciativas e o facto de Condeixa, face às excelentes condições existentes, poder, a breve
prazo, tornar-se um centro de excelência para a realização deste tipo de eventos. -----------------

----------- Posteriormente foi dada a palavra ao membro Anabela Sotaia que, após
apresentação de cumprimentos e desejo de Boas Festas, apresentou e leu uma moção
subscrita pela Bancada da CDU, que se anexa à presente ata, por fotocópia, para dela fazer
parte integrante como documento anexo, sob o nº1. Na moção apresentada defendem, no
âmbito da Educação, uma escola pública de qualidade, que consideram fundamental para o
progresso do País. Esta moção decorre de um movimento nacional, que solicita a participação
das Autarquias face às medidas restritivas deste Governo que apenas têm contribuído para o
retrocesso da Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação, tendo a moção sido aprovada por
maioria, com 6 abstenções da bancada do PSD. ----------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, o membro da Assembleia Municipal Miguel Pessoa, cumprimentou
todos os presentes e apresentou também uma Moção – “Movimento para Elevar Conimbriga a
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Património Mundial da Unesco”, que se junta, por fotocópia, à presente ata, para dela fazer
parte integrante como documento anexo, sob o nº 2. --------------------------------------------------------

----------- O Presidente da Assembleia Municipal interveio para referir que esta Moção terá todo
o apoio da Mesa da Assembleia. Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade ------------------------ Seguidamente foi dada a palavra ao membro da Assembleia Municipal Tiago Picão.
Este cumprimentou os presentes e referiu, atendendo à velocidade com que as noticias
circulam nas redes sociais e ao conteúdo de algumas delas, que considera o facto grave face à
suspeição que as mesmas podem levantar, extravasando mesmo o bom senso. Sugeriu que
deveria ser promovida, nesta Assembleia, uma reflexão sobre os direitos e deveres na
publicação das mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------------

----------- O membro Miguel Pessoa tomou de novo a palavra e propôs a constituição de uma
Comissão Organizadora para as Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, salientando o
facto de a Câmara Municipal de Condeixa ter sido a primeira Câmara Municipal a ser tomada
no País, a 27 de Abril de 1974. ------------------------------------------------------------------------------------

----------- O Presidente da Assembleia Municipal, face à proposta apresentada, sugeriu a
indigitação de um elemento, de cada um dos grupo político com assento nesta Assembleia
Municipal, para integrar essa Comissão, visto que a próxima sessão apenas decorrerá em
fevereiro e, na sua opinião, os trabalhos terão que ser iniciados o mais breve possível. --------------------- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, concordando com o proposto,
solicitando a colaboração do membro da Assembleia Miguel Pessoa, para o enquadramento
deste período da nossa história. --------------------------------------------------------------------------------------------- Os representantes dos Partidos Políticos informaram que indicarão posteriormente os
seus representantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Foi dada a palavra ao membro da Assembleia Municipal Carlos Bicho que,
concordando com o proferido relativamente ao canil municipal, reforçou que as condições em
que vivem os animais têm que ser melhoradas. Apresentou também o seu lamento
relativamente à eleição de que foi alvo na última reunião. -------------------------------------------------

----------- Seguidamente tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, concordando que
as condições existente no canil não são as ideais e que o número de animais abandonados é
elevado. Informou que, não obstante o objetivo de construção de um novo canil, as condições
do atual canil irão ser melhoradas a curto prazo. Referiu ainda, no que concerne ao Médico
Veterinário Municipal, que o mesmo, para além das funções na Câmara Municipal, exerce
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também funções na Direção Geral da Agricultura, não sendo funcionário da Câmara Municipal
a tempo inteiro. Informou que o Vereador com Pelouro nesta área irá, na avaliação a efetuar,
ter em atenção as informações transmitidas nesta Assembleia. Relativamente às questões
referentes ao site da Câmara Municipal, informou que está prevista uma verba para reforço da
alteração do site. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No que se refere ao equipamento informático de apoio a esta Assembleia, conforme
questionado, manifestou disponibilidade para a sua colocação. Informou ainda, relativamente
ao terminal Rodoviário, que já foram resolvidas as questões da segurança inerentes ao
mesmo. Sobre as Moções apresentadas pela bancada da CDU, embora não possa votar,
concordou com as mesmas e manifestou a disponibilidade da Câmara Municipal para colaborar
no que for necessário. Por fim, na questão levantada referente às redes sociais, concorda que,
face à responsabilidade dos membros que integram estes Órgãos, terá que existir algum
cuidado na informação aí partilhada pelos mesmos. --------------------------------------------------------

2. Leitura de correspondência.
----------- O Presidente da Assembleia Municipal informou não existir correspondência. -----------

3. Apreciação e votação do Regimento da Assembleia Municipal para o mandato
2013/2017.
----------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe. ----------------------------------------------------- O membro Miguel Pessoa pediu a palavra e referiu que, embora integrasse o Grupo
de Trabalho constituído para o efeito, por motivos pessoais e familiares, não lhe foi possível
estar presente em nenhuma das reuniões realizadas. ------------------------------------------------------

----------- Foi dada a palavra aos membros da Assembleia Municipal para se pronunciarem
sobre o mesmo, documento este disponibilizado antecipadamente a todos. ------------------------------------ Dado não existirem quaisquer observações ao mesmo, foi colocado à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------

4. Discussão e votação da proposta de alteração à taxa prevista no ponto “2.5 –
Condutas Subterrâneas Condutoras de Gás” da Tabela de Taxas do Regulamento
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova.
----------- O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos membros da Assembleia. --
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----------- Tomou a palavra o membro Anabela Sotaia referindo que, na sua opinião, esta taxa
deveria ser definitivamente abolida. No entanto, dado que isso não aconteceu, sugeria que a
receita daí proveniente fosse canalizada para a Ação Social, reforçando o apoio às famílias
carenciadas do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Seguidamente foi dada a palavra ao membro Avelino Santos que referiu que também
ele gostaria de ver esta taxa abolida, no entanto, nesta e noutras situações são a favor de uma
qualquer redução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro da Assembleia Nuno Claro referiu fazer dele as palavras proferidas pelos
Vereadores do PSD na reunião do Executivo, sobre o assunto aqui debatido. Solicitou ainda
esclarecimentos sobre a relação desta medida com o aumento do emprego. -------------------------

----------- Em seguida, o Presidente da Câmara Municipal fez um breve enquadramento,
referindo que o resultado da eliminação desta taxa para os consumidores domésticos é pouco
significativo, dado tratar-se de uma importância reduzida. No entanto, é sua intenção até ao
final do mandato, abolir a mesma. Referiu ainda prever elaborar um regulamento para que a
redução da mesma para as empresas, onde tem maior significado, esteja relacionada com a
criação de emprego. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Interveio ainda neste ponto o membro Carlos Bicho, que referiu concordar com a
abolição desta taxa, questionando ainda os motivos pelos quais, passando as condutas do gás
pela freguesia da Ega, os residentes daquela localidade não tenham acesso ao mesmo. -------O Presidente da Câmara Municipal respondeu que essa decisão faz parte da política da
empresa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, não havendo mais questões relativas a este ponto, o Presidente da
Assembleia Municipal colocou à votação a alteração à tabela de taxas, tendo a Assembleia
Municipal deliberado aprová-la por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. ------------------

5. Apreciação e votação da proposta de medidas de exceção para apoio aos
comerciantes do Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova.
----------- Foi presente a proposta mencionada em epígrafe, tendo o Presidente da Câmara
Municipal dado a palavra ao Vereador António Ferreira, responsável pelo Pelouro. O Vereador
explicou que a Câmara Municipal irá proceder a obras de requalificação e remodelação no
Mercado Municipal, pretendendo rever o Regulamento de forma a torná-lo mais dinâmico.
Referiu ainda que, embora em fase de avaliação, se pondera a possibilidade de abrir
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diariamente o mercado, de forma a rentabilizar o espaço. Irá, por outro lado, reunir com os
comerciantes para auscultar as suas sugestões. -------------------------------------------------------------

----------- Foi dada a palavra ao membro Nuno Claro que mencionou que as palavras do
Vereador António Ferreira vão ao encontro do que o mercado efetivamente necessita.
Seguidamente, questionou se as medidas excecionais agora propostas colocarão em causa a
aplicação do novo regulamento já em 2014, ou se este apenas entrará em vigor em 2015.-------

----------- O Vereador António Ferreira respondeu que pretendem apresentar para o ano de
2015 o regulamento, mas que o mesmo não colocará de forma alguma em causa as medidas
de exceção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- O Presidente da Câmara Municipal interveio para explicar que as medidas a
implementar a breve prazo vigorarão durante o ano de 2014 e que têm como objetivo motivar
os comerciantes já instalados no mercado. ---------------------------------------------------------------------

------------ O membro Nuno Claro interveio, dizendo que é parte interessada, pois tem familiares
com atividade comercial no mercado e sugeriu, que na revisão a efetuar ao regulamento,
deverá ser tomado em consideração o equilíbrio entre os comerciantes que, tendo contadores
instalados nos seus espaços, pagam água, saneamento, recolha de lixo e outras taxas e os
que, não sendo onerados com tais contadores não pagam tais taxas.

----------- Tomou a palavra o Vereador António Ferreira, referindo que teve conhecimento da
existência de alguma falta de cuidado pelos utilizadores do mercado, e que se têm verificado
consumos elevados, sendo necessário chegar a um consenso para reduzir custos. -------------------------- Posta à votação a proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada por unanimidade em minuta, para efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

6. Proposta para autorização de renovação de contratos de trabalho em funções
públicas, por tempo determinado, a termo resolutivo certo, por mais um ano, dos
trabalhadores António Rodrigues Simões, Manuel Marques Pancas, Joaquim Palrilha
Chita, com inicio a 1 de Março de 2014 e termo a 28 de Fevereiro de 2015, para o Serviço
de Jardins e Espaços Verdes e Serviço de Gestão de Resíduos.- Apreciação e votação.

7. Proposta para autorização de renovação de contratos de trabalho em funções
públicas, por tempo determinado, a termo resolutivo certo, por mais um ano, dos
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trabalhadores José António Rodrigues Fernandes Pocinho, com inicio a 1 de Março de
2014 e termo a 28 de Fevereiro de 2015, para a execução de tarefas inerentes a Edifícios
Municipais.- Apreciação e votação.
----------- Foram presentes as propostas relativas aos pontos 6 e 7.----------------------------------------------- Pediu a palavra o membro da Assembleia Nuno Claro, referindo que é necessário
acautelar, no interesse dos próprios trabalhadores envolvidos, a regular renovação dos seus
contratos, explicando que a legislação aplicada e relativa à mobilidade especial tinha sido
revogada. Não obstante considerar que essa situação foi acautelada, apresentou documento,
que se anexa à presente ata, sob o nº 3, do qual consta a legislação para efeitos de alteração.
----------- O Presidente da Câmara Municipal informou que esta situação foi acautelada. ------------------- Efetuada a votação, conjunta dos pontos 6 e 7, foi deliberado, por unanimidade,
autorizar a renovação dos contratos de trabalhos constantes dos mesmos. ------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

8. Discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2014,
bem como o Mapa de Pessoal.
----------- O Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da Câmara,
para apresentação das explicações consideradas pertinentes sobre os documentos em
apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara iniciou, comunicando que o Orçamento para o ano de 2014
foi reduzido em cerca de 5% face ao do ano anterior, refletindo o passado e as linhas traçadas
no compromisso eleitoral desdobrando-se nos três eixos propostos no programa eleitoral.
Acrescentou que o principal objetivo é atrair investimento para o concelho, ao nível da aposta
no Turismo, visível nas GOP e no Empreendedorismo, do qual é exemplo o Orçamento
Participativo. Referiu ainda ser um orçamento que se poderá considerar ambicioso, face às
medidas restritivas impostas pelo Governo, registando-se uma quebra na receita do IMI e
mantendo a política fiscal dos anos anteriores. Não contemplando derrama, estão criadas as
condições para atrair investimento de empresas no concelho. Salientou, no entanto, que
embora exista uma diminuição da receita, existe também uma margem e expetativa de futuros
apoios no âmbito do quadro comunitário, indicando a título de exemplo, a candidatura para o
Centro de Eventos de Sicó-POROS. Acrescentou que não considera que o orçamento esteja
empolado porque se verifica sustentação na receita. Em termos estratégicos também não
aceita a crítica de que existe redução no Turismo, visto que o Orçamento contempla
investimento nessa área, no entanto, é inferior ao anteriormente registado porque já não
contempla as obras da primeira fase do Centro de Eventos de Sicó – POROS. Demarca ainda

Página 11 de 17

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
um reforço do Programa de Emergência Social, sendo que a sugestão apresentada para a
canalização da taxa relativa a Condutas Subterrâneas Condutoras de Gás para reforço da
Ação Social já se encontra refletida neste Orçamento ------------------------------------------------------

----------- Seguidamente foi dada a palavra ao membro Carlos Ferreira que, após apresentação
de cumprimentos e de desejar um bom natal e bom ano, solicitou informação relativa à
aquisição de software. Na sua opinião, a verba disponibilizada para software é elevada, não
existindo qualquer alusão a redução da mesma. A Lei define normas abertas para software do
Estado, pelo que pretendeu saber que medidas vão ser tomadas a curto e médio prazo e qual
o compromisso do Presidente da Câmara Municipal nesta matéria, já que partilha da mesma
opinião relativamente a este assunto.- ---------------------------------------------------------------------------

----------- De seguida tomou a palavra o membro Gisela Martins que leu um documento de
análise ao Orçamento, GOP´s e PPI, que se anexa à presente ata com o n.º 4. Deste destacou
que a tónica do orçamento devia assentar na redução de receita, aliviando as famílias e
contribuindo para o aumento do seu rendimento disponível, e que a Câmara devia prescindir
parcialmente das transferências correntes, provenientes da participação de IRS. Sugeriu ainda,
considerando a importância da Assembleia Municipal e visando o reforço da democracia e a
participação cívica ativa, a criação de um Website dedicado à Assembleia Municipal. Este, para
além de toda a gestão documental e informativa, funcionaria como uma plataforma de debate
público, em que seriam lançados temas para debate on-line (propostos pelo próprios munícipes
através do portal) e se faria o seu acompanhamento, facultando informações e documentos
relevantes para o esclarecimento público. O grande objetivo seria o reforço do papel da
Assembleia Municipal como fórum de debate das políticas municipais e aumentar a
participação cívica dos Condeixenses.---------------------------------------------------------------------------

----------- O membro Daniel Tomé tomou a palavra e manifestou que não estando previstos no
orçamento o saneamento para o Casal do Missa e a conclusão dos passeios na estrada
nacional nº 342 da Ega, gostaria que as referidas obras fossem executadas ainda durante este
mandato. Salientou ainda, relativamente à verba prevista para a requalificação do edifício da
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Condeixa
(APPACDM), estando a mesma prevista para dois anos, que considera que deveria estar
inscrita para o próximo ano, visto que poderá ser necessário acolher a tempo inteiro utentes
que estão a ser deslocados, nomeadamente para a APPACDM de Soure. ------------------------------------- Seguidamente foi dada a palavra ao membro Anabela Sotaia. Esta referiu que,
apesar de os documentos em análise terem sido entregues dentro do prazo, o tempo não foi
suficiente para fazer uma análise mais rigorosa, apresentando, no entanto, algumas questões.
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Referiu-se, relativamente à aquisição de software, que nos últimos anos têm sido gastas
verbas avultadas neste tipo de equipamento e que, em seu entender, não deixando o
equipamento de estar em condições de um ano para o outro, não se justificam aqueles gastos,
pelo que deverá ser esclarecido com detalhe para onde é canalisado o dinheiro. Sugeriu ainda,
a possibilidade de rentabilização dos recursos humanos da Autarquia nesta área; No que diz
respeito à Ação Social afirmou que não fazia sentido a redução de verba destinada ao apoio às
famílias, devendo a mesma ser revista e aumentada. Terminou, destacando o esforço
assumido na redução dos compromissos de curto/longo prazo. ------------------------------------------

----------- Em seguida, foi dada a palavra ao membro Nuno Claro que solicitou esclarecimentos
relativamente à verba destinada a iluminação do Paço da Ega, visto este ser um imóvel
privado. Solicitou ainda esclarecimento sobre a criação de um Gabinete de Apoio ao
Empreendedor e outro ao Comércio Local, duas promessas eleitorais, e considerou que o valor
previsto para o próximo ano não é relevante. Tendo subjacente as verbas inscritas para os
anos seguintes, questiona sobre o funcionamento dos Gabinetes, designadamente sobre a
afetação de funcionários. -------------------------------------------------------------------------------------------

----------- O membro Miguel Pessoa pediu a palavra e informou que lhe parecia faltar um
quadro no documento, visto que após o quadro nº 5 deveria constar o quadro nº 6.
Relativamente à instalação da pista de gelo, referiu que teria sido interessante colocar uma
fotografia de quando nevou em Condeixa para estabelecer a ligação com a pista de gelo.
Salientou ainda a importância e história das geminações, sugerindo a inscrição de uma verba
no Orçamento destinada às Geminações, nomeadamente para a componente informativa,
dando a conhecer as suas culturas e costumes. Destacou também, como positiva, a previsão
de verba destinada à oposição, dando-nos assim um sinal importante. ------------------------------------------- O membro Nuno Claro solicitou de novo a palavra para assinalar que, no documento
elaborado pelo Presidente da Câmara, o 2º e 3º Eixos, indicados na página 8, têm designação
incorreta. A Vice-Presidente da Câmara, confirmando a incorreção, informou que iriam
proceder à referida alteração. --------------------------------------------------------------------------------------

----------- Foi dada a palavra ao membro José Ventura. Este evidenciou que nas Grandes
Opções do Plano se registou uma redução significativa da verba destinada aos transportes
escolares e alimentação, e questionou sobre o fundamento dessa redução. Questionou ainda
sobre as medidas previstas com vista à eficiência energética e à redução de custos. Interrogou
também sobre os gastos previstos para a iluminação elétrica do Paço da Ega e para a
requalificação do Pelourinho da Ega, visto que estão atribuídas verbas para o próximo ano e
para 2015, e aquele monumento tem sido, sucessivamente, sujeito a obras de recuperação. ---
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----------- O membro Avelino Ferreira apresentou uma declaração de voto da bancada do PSD
que se anexa à presente ata com o n.º 5. ----------------------------------------------------------------------

----------- O membro Anabela Sotaia tomou a palavra e congratulou-se com a inscrição de
verbas para requalificação da antiga “feira dos quatro”, solicitando esclarecimentos quanto aos
objetivos da Câmara Municipal, relativamente a essas obras. ---------------------------------------------

----------- De seguida foi dada a palavra o Presidente da Câmara Municipal para responder às
questões levantadas pelos membros da Assembleia.------------------------------------------------------------------ Relativamente à pista de gelo, referiu que foi objetivo do executivo criar uma
atividade diferente, alusiva à época de Natal, que se interligasse com as ações de outros
concelhos limítrofes, nomeadamente com o Presépio de Penela e com os estabelecimentos de
ensino. Considerou que a aposta foi a melhor, pelo seu caráter inovador, e que está a ser um
êxito, comprovado pelas receitas e entradas registadas, sendo objetivo da Câmara Municipal
transformá-la numa atividade anual. No que concerne ao Orçamento, manifestou que não
existe qualquer dúvida de que vai ser conseguida uma redução da despesa corrente. Afirmou
que se trata de um Orçamento de rigor indicando, como exemplo, o incentivo ao comércio que,
dependendo mais de fatores externos do que da própria ação da Câmara Municipal, terão que
centrar a sua ação no apoio à criação de uma Associação. Salientou também que o
Empreendedorismo tem verbas previstas, quer no Orçamento Participativo quer na criação do
Gabinete de Empreendedorismo, que já existe e está implementado no POLO II da Câmara
Municipal, com afetação de um funcionário. ----------------------------------------------------------------------------- No que respeita à APPACDM, salientou que o compromisso da Câmara Municipal é o
de cedência de um espaço, numa lógica de parceria, indicando como exemplo o edifício de
uma Escola desativada, que poderá funcionar como espaço de acolhimento em situação de
emergências e não como Residência. Referiu que esta Unidade será da responsabilidade da
Instituição, no entanto, a Câmara assegurará o apoio enquadrado nas suas competências. --------------- No que concerne à redução de despesa destacou ainda que a Câmara Municipal
possui um programa gestão de frota que terá repercussões na gestão de gastos. ---------------------------- Relativamente ao uso de software aberto, explicou que ainda não existe grande
informação sobre “open source”, pelo que agradece toda a informação que possa ser
disponibilizada, estando a Câmara Municipal disponível para a sua utilização, desde que
aquele garanta a gestão do funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------- No que respeita às questões levantadas sobre a iluminação do Paço dos
Comendadores de Ega, justificou que se trata de um edifício Classificado pelo IGESPAR como
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Imóvel de Interesse Público, conforme Decreto n.º 5/2002, DR, 1.ª Série-B, n.º 42 de 19-022002. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o apoio ao Comércio, referiu que a criação do Gabinete de Apoio não se traduz
em aumento de despesa em GOP. ----------------------------------------------------------------------------------------- No que se refere à redução de verba afeta aos Transportes e Refeições Escolares,
clarificou que no ano passado estava contemplada verba para a aquisição de autocarro que,
entretanto, foi adquirido e, por esse motivo, foi retirada a verba. Quanto às refeições escolares,
a redução resulta das negociações que estão a ser desencadeadas junto das empresas
distribuidoras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre a questão relativa à EN 342, informou que é objetivo iniciar a obra no início no
1º trimestre de 2014. No que concerne ao saneamento do Casal do Missa transmitiu que as
necessidades das populações têm que ser acauteladas, no entanto, terá que ser efetuada a
avaliação prévia das ações a desencadear, face aos custos/impacto que representam as obras
em localidades mais pequenas. --------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao apoio à área da família, defendeu que não se pode adoptar a via do
assistencialismo, não podendo a Câmara Municipal sobrepor-se a outras instituições, tendo o
aumento da verba assinalada resultado do diagnóstico elaborado pelos serviços de Ação
Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à requalificação da Feira dos Quatro, explicou que, atualmente, aquele
espaço foi transformado em lixeira, pelo que é urgente proceder à sua limpeza e colocação de
vedação. Posteriormente será realizado um estudo em articulação com os municípios da
ADSICÓ. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Posteriormente, com autorização do Presidente da Câmara Municipal para o uso da
palavra, Carla Teotónio, declarou que este Orçamento está empolado, com um valor excessivo
e sem sustentação rigorosa da proveniência das receitas previstas. ---------------------------------------------- O Presidente da Câmara contrapôs, explicando que estão a decorrer duas grandes
obras concelhias - Museu P.O.R.O.S e Estrada da Ega, para os quais existe forte probabilidade
de financiamento comunitário, pelo que permitirá a libertação de verba agora prevista para as
referidas obras. Está ainda prevista a venda de alguns imóveis, nomeadamente escolas,
terrenos e salas do Centro Cívico, que apenas será concretizada, caso não exista alternativa.
Informou ainda que a Direção Regional do Território, cujas delegações de Coimbra e Castelo
Branco encerraram, irá ocupar, a título de arrendamento, um dos espaços do Centro Cívico de
Condeixa-a-Nova com a vertente de atendimento ao público. Está a ser elaborado o Protocolo,
que vigorará por um período de quatro anos. ------------------------------------------------------------------
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----------- O membro da Assembleia Raul Pratas tomou a palavra e solicitou esclarecimentos
sobre a qualidade em que Carla Teotónio se faz representar nesta Assembleia, dado que, em
seu entender, a substituição do Vereador Norberto Pires e a intervenção feita são descabidas e
pergunta se o mesmo teria solicitado suspensão de mandato para este efeito. ----------------------

----------- Também o membro Maria João Simões questionou a substituição, alegando que os
Vereadores não são obrigados a estar presentes e muito menos a usar a palavra. Reforçou
que existem regras que deverão ser cumpridas e que devem ser repostas. Acrescentou a sua
discordância em que, sempre que o Vereador está impedido, e são muitas as vezes, seja
substituído por quem o entenda. ----------------------------------------------------------------------------------

----------- O Vereador Carlos Nascimento solicitou autorização ao Presidente da Câmara para
se pronunciar. Esta foi concedida e este perguntou se foi recebida alguma comunicação do
Vereador Norberto Pires, a este respeito, ao que o Presidente da Assembleia Municipal
respondeu afirmativamente. Salientou o Presidente da Assembleia Municipal que lhe foi
entregue um documento, no início da reunião, em formato de correio eletrónico, redigido pelo
Vereador Noberto Pires, informando da substituição por impedimentos profissionais e que
mereceu autorização do Presidente da Câmara. O referido documento foi lido para a
Assembleia. O mesmo foi rececionado na Câmara Municipal, na sexta-feira às 19horas e
1minuto, pelo que, dado o curto espaço de tempo entre a receção e a realização desta reunião,
e embora não enquadrável legalmente acedeu à presença de Carla Teotónio por uma questão
de princípio e boa-fé. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- O membro da Assembleia, Raul Pratas ressalvou que a lei prevê a substituição, mas
pensa que apenas é possível em interrupção de mandato até 30 dias. --------------------------------

----------- Posteriormente foi dada a palavra ao membro Nuno Redinha que referiu que, embora
recomende a utilização de soluções “open source”, há que ter em atenção que existem áreas
para as quais não existe software disponível, e “open source” não significa que seja
absolutamente gratuito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal solicitou novamente a palavra e esclareceu que a
reabilitação urbana está diretamente relacionada com a promoção de acessibilidades,
nomeadamente com o projeto “O Peão é Rei”. Salientou ainda que o aumento da verba
destinada a atividades federadas se prende com o facto de a Câmara Municipal pretender
dinamizar e promover mais iniciativas e realização de provas no concelho. ---------------------------
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----------- O membro da Assembleia Municipal Daniel Tomé usou da palavra, referindo que,
embora o Orçamento e o Plano Plurianual sejam documentos previsionais, o Executivo deveria
ter maior ambição na distribuição das verbas em determinadas rubricas. ------------------------------

----------- Tomou a palavra o membro Helena Diogo que passou a ler a declaração de voto do
PS, relativamente ao Orçamento, anexo à presente ata com o n.º 6. --------------------------------------------- Terminadas as intervenções, o Presidente da Assembleia colocou à votação as
Grandes Opções do Plano, aprovadas por maioria, com 17 votos a favor da bancada do PS, 6
votos contra da bancada do PSD e 4 abstenções, da bancada do Bloco de Esquerda e da
CDU. A Proposta de Orçamento para o ano de 2014 foi também colocada à votação, aprovada
por maioria, com 17 votos a favor da Bancada do Partido Socialista, 6 votos contra da bancada
do PSD em e 4 abstenções, do BE e CDU respetivamente ---------------------------------------------------------- De seguida, colocou também à votação o Mapa de Pessoal tendo sido aprovado por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

9. Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos
termos da al) c) do nº 1, do artigo 6º, da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro e conhecimento da
listagem dos compromissos plurianuais de contratos de aquisições de bens e serviços.
– Apreciação e votação.
----------- O membro Nuno Claro pediu a palavra e questionou sobre a referência, na última
linha do documento, a um arrendamento de instalações para atividades culturais. --------------------------- O Presidente da Câmara esclareceu que se trata de um contrato de arrendamento da
Associação “Sempre a Aprender”, tendo subjacente a sua relevância no concelho. -------------------------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a autorização
solicitada pela Câmara Municipal, de acordo com a proposta apresentada. ------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------

10. Nomeação de um membro da Assembleia Municipal para fazer parte da Comissão
Municipal de Proteção Civil, (alínea b), do artgº 13º, do Regulamento Municipal de
Proteção Civil. – Apreciação.
----------- Foi dada a palavra ao membro da Assembleia Nuno Claro que comunicou que a Lei
define quais os membros que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil, não existindo
qualquer referência a elementos da Assembleia Municipal, pelo que sugeriu à Mesa da
Assembleia Municipal que este ponto fosse retirado da ordem do dia. ----------------------------------
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----------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, que este ponto fosse retirado da
ordem do dia para melhor análise. --------------------------------------------------------------------------------

11.Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da alínea
c), do artgº 25º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o regime jurídico das
autarquias locais. – Tomada de conhecimento.
------------A informação mencionada em epígrafe foi antecipadamente enviada a todos os
membros da Assembleia Municipal para tomada de conhecimento. ------------------------------------------------O membro da Assembleia, Nuno Claro, questionou o Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal sobre qual a antecedência com que a informação do Presidente da
Câmara lhe tinha sido entregue. ---------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente da Mesa da Assembleia foi-lhe transmitido que a informação do
Presidente da Câmara lhe foi entregue com uma antecedência superior a cinco dias úteis. ----

Final da Ata
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão eram treze horas e vinte e cinco
minutos, da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente e pelo primeiro
e segundo secretários. -----------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia

O Primeiro Secretário

O Segundo Secretário

