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ATA NÚMERO 1/2014 

 ----------- Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e catorze pelas nove 

horas e trinta minutos realizou-se, no Salão Nobre dos Paços do Município de Condeixa-a-

Nova, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal com a seguinte ordem do dia: --------------   

 

1. Aprovação da ata da Sessão Ordinária de 23/12/2014; --------------------------------------------------  

2. Leitura de correspondência;  ------------------------------------------------------------------------------------  

3. Período Antes da Ordem do Dia; -------------------------------------------------------------------------------  

4. Eleição de um membro da Assembleia Municipal (Autarca de Freguesia), para integrar a 

Assembleia Distrital de Coimbra alínea b), do nº 2, do Decreto-Lei 5/91, de 8 de Janeiro); --------  

5. Novo pedido para a renovação de autorização, relativamente à abertura de um procedimento 

concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 

indeterminado para recrutamento de um posto de trabalho na categoria de Técnico Superior, 

área de Engenharia Eletrotécnica, para o Serviço do Departamento de Obras. ----------------------  

6. Discussão e votação da proposta de alteração às taxas previstas no Capitulo XV – “Recintos 

Desportivos” da Tabela de Taxas do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas do 

Município de Condeixa-a-Nova;------------------------------------------------------------------------------------  

7. Discussão e votação do Regulamento do Concurso “Poesia na Biblioteca”; -----------------------  

8. Nomeação de Revisor Oficial de Contas, nos termos do nº1, do art.º 77º, da Lei 73/2013, de 

3 de Setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Designação de um elemento de cada partido político com assento na Assembleia Municipal, 

para integrar a Comissão de Toponímia, de acordo com a alínea a), do artigo 11º, do Capitulo 

II, do Regulamento Municipal de Toponímia e de Numeração de Edifícios do Município de 

Condeixa-a-Nova; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da alínea c), 

do art.º 25º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------     

 

 ----------- O Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para apresentar a Dr.ª 

Margarida Mota, responsável pela Biblioteca Miguel Torga de Miranda do Corvo, que no âmbito 

das Comemorações dos 40 Anos do 25 de Abril e a convite da Assembleia Municipal, se 
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deslocou hoje a Condeixa, para nesta Sessão, fazer uma breve palestra acerca do acervo e 

missão do Centro Republicano Amadeu Carvalho Homem e apresentar a “Mala da República”.  

 ----------- Terminada a palestra, a Dr.ª Margarida Mota agradeceu a todos os presentes, 

oferecendo alguns livros para a Biblioteca Municipal de Condeixa.  -------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia agradeceu também ao Presidente da Câmara Municipal 

de Miranda do Corvo, Dr. Miguel Batista pela colaboração nesta iniciativa. ----------------------------  

 ----------- Posteriormente e conforme referenciado na sessão anterior, apresentou a Comissão 

para as Comemorações dos 40 Anos do 25 de Abril, sendo a mesma constituída pelos 

seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal e os 

membros Miguel Pessoa, Tiago Picão, Avelino Santos e Gisela Martins. ------------------------------  

 

 ----------- De seguida, 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; ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 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); --------------------------------   
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 ----------- Paulo Jorge Silva Simões (União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-

Nova); --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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);------  

 ----------- Efetuada a chamada verificou-se que não compareceram à Sessão, Carlos Grilo 

Bicho, Maria da Graça Correia Figueiredo, Carlos Manuel Borges de Oliveira Godinho Ferreira 

e Luís Pedro de Almeida Ferreira, tendo as respetivas faltas sido justificadas. -----------------------  

 ----------- Estiveram também presentes na Sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno 

Moita da Costa e os Vereadores, Liliana Pimentel, Fernando Pita, Carlos Canais e António 

Ferreira.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Aprovação da ata da Sessão Ordinária de 23/12/2014. 

 

 ----------- O Presidente colocou à votação a ata da sessão anterior, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade, com as correções sugeridas por alguns membros e efetuadas na 

respetiva ata. Quanto à numeração das atas o Presidente da Assembleia, informou que foi 

opção da Mesa da Assembleia adotar esta numeração, ou seja, número de ata, seguida do 

período do mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Maria João Simões, pediu a palavra para referir que, uma vez que 

algumas das correções foram sugeridas pelo membro Nuno Claro e enviadas por e-mail, para 

todos os membros, e sendo ele defensor da legalidade dos atos, não deveria ter participado na 

discussão e votação do ponto 5, “Apreciação e votação da proposta de medidas de exceção 

para apoio aos comerciantes do Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova”, por impedimento, 

visto que é parte interessada, pois, tendo familiares com atividade comercial no mercado é 

parte interessada e coloca em causa o principio da imparcialidade. Assim, sugeriu que o 

mesmo refletisse a sua posição quanto a este assunto. -----------------------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro tomou a palavra para referir que quando diz: “que é parte 

interessada” é porque tem todo o interesse nas questões relacionadas com o Mercado. O 

Regulamento é geral e abstrato, pelo que considera que a sua participação e votação não está 

sequer em causa. A título de exemplo, referiu que irá hoje votar uma alteração à tabela de 

taxas das piscinas e que o seu filho, também frequenta aquele espaço. -------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente da Assembleia tomou a palavra para referir que a Mesa não tem 

competência para analisar este conflito de impedimentos e que irá solicitar parecer ao Gabinete 

Jurídico da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Membro Helena Diogo pediu a palavra para dizer que não é jurista nem tem 

pretensão a tal, mas no seu entender e para todo o cidadão que leia aquela ata, poder-se-ão 
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levantar questões de ética, relativamente à função para a qual os membros eleitos foram 

investidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O membro Nuno Claro referiu que mantém a sua posição, não tendo que reformular a 

ata. ------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Maria João Simões questiona sobre qual a diferença entre ter interesse 

nas questões relacionadas com o Mercado, ou interesse pessoal, reiterando que apenas 

colocou a questão, para que o membro Nuno Claro pudesse ponderar a sua posição. -------------   

 ----------- Uma vez mais, o membro Nuno Claro referiu que se está a confundir questões de 

legalidade com questões de ética, sendo ele o primeiro a manifestar o seu interesse no 

assunto, pelo que, caso existissem dúvidas, o seu comportamento seria diferente, visto que a 

deliberação é sobre matéria abstrata e não sobre pessoas, pelo que não há qualquer 

impedimento. Assim e sempre que exista votação de regulamentos votará sempre. ----------------  

 ----------- O membro Maria João Simões explicou que tendo sido o próprio a admitir que tinha 

familiares no Mercado e não tendo solicitado a alteração desse ponto da ata, tal como fez 

noutros, é porque assume essa ligação, pelo que considera que seria possível chegar a 

consenso para essa alteração. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, o membro Nuno Claro solicita alteração no parágrafo onde consta “é 

parte interessada” por “ter especial interesse na matéria relacionada com o Mercado”.  -----------  

 ----------- No entanto, esta alteração não foi aceite pela maioria da Assembleia. ---------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia, assumiu que na altura não se apercebeu da situação, 

no entanto, explicou que existem alguns procedimentos legais que falam sobre impedimentos, 

elencando alguns dos pressupostos, nomeadamente o artigo 266º, da Constituição da 

República, artigo 55º, número 6, do Anexo I, da Lei 75 /2013, de 29 de Setembro, artigo 44º, al) 

b) e c) do CPA, aprovado pelo Dec. Lei 442/91 de 15 de Novembro e alterado pelo Dec. Lei 

número 6/96, de 31 de Janeiro. Também o artigo 4º, dos Estatutos dos Eleitos Locais (Lei 

29/87, de 30 de Junho, republicada pelo artigo 11º, da Lei 52-A/2005, de 10 de Outubro). 

 ----------- Assim, reforçando uma vez mais que não tendo a Mesa da Assembleia competência 

legal, irá ser solicitado parecer e agir em conformidade, manifestou que a Assembleia 

Municipal não se oporia à alteração da ata para a resolução da questão, mas o próprio não se 

declarou impedido,  

 ----------- Por último salientou que, caso nenhum membro da Assembleia tivesse levantado o 

incidente, ele próprio o faria. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminado este ponto, o Presidente da Assembleia solicitou que, quando detetada 

alguma inconformidade nas convocatórias e/ou atas, as propostas de correção deverão chegar 

atempadamente à Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou ainda, que a ata será remetida aos interessados com as correções 

propostas antes da sua publicação. ------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Leitura de correspondência 

 

 ----------- O Sr. Presidente deu conhecimento da correspondência enviada a este Órgão, entre 

os quais dois ofícios, um do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário 

e outro do Grupo Parlamentar do CDS, acusando a receção da moção enviada, “Em Defesa da 

Escola Pública de Qualidade”. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu também conhecimento do relatório anual de atividades da CPCJ de Condeixa 

referente ao ano de 2013 e 2014, do qual tem na sua posse um exemplar para consulta dos 

interessados. De seguida, deu a palavra à Vice-Presidente, Liliana Pimentel que fez uma breve 

introdução sobre o conteúdo dos referidos relatórios. --------------------------------------------------------  

 ----------- A Vice-Presidente Informou ainda que estão previstas ações de sensibilização 

alargadas a todos os intervenientes na comunidade escolar, nomeadamente, educadores, 

professores e auxiliares, irão ser realizados encontros temáticos, será reativada a Escola de 

Pais e implementado um Centro de Aconselhamento Parental e um grupo de voluntários. Estas 

iniciativas estão interligadas com o CLDS+. Por fim, lançou o repto para quem pretender 

integrar o grupo de voluntariado, poderá manifestar essa vontade e colaborar nas ações 

relacionadas com a sua área profissional. ----------------------------------------------------------------------  

 

 -----------  O Presidente da Assembleia informou que de acordo com a lei, as convocatórias 

para as sessões são enviadas com registo e aviso de receção, sendo a sua maioria devolvida. 

Assim, dado que as mesmas são também enviadas via e-mail e caso não exista oposição por 

parte dos membros desta Assembleia, propõe que, a partir da próxima sessão, a referida 

convocatória seja enviada em correio simples, devendo cada um dos membros assinar o 

duplicado e devolve-lo no dia da Sessão. ----------------------------------------------------------------------- .   

 ----------- Não havendo oposição por nenhum dos membros da Assembleia, ficou registado que 

todas as convocatórias serão enviadas conforme sugerido. -----------------------------------------------  

 ----------- No âmbito das Comemorações dos 500 Anos dos Forais Manuelinos de Condeixa, 

comunicou que o Programa teve início no passado dia 16 de Fevereiro, em Anobra com uma 

palestra sobre os Forais, proferida pelo Dr. João Pinho autor da Monografia do Território de 

Anobra. As Comemorações irão decorrer até Dezembro de 2015, em que a próxima ação, 

realizar-se-á, amanhã, dia 25, em Ega, pelo que teria todo o gosto, em ver a Assembleia ali 

representada. De seguida, destacou que o principal objetivo destas comemorações é “honrar e 

divulgar a identidade e a nossa memória coletiva” e distribuiu o programa pelos presentes. ------  
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 ----------- O Presidente da Câmara pediu a palavra para informar que amanhã, o Executivo 

iniciará o Roteiro pelas Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Período Antes da Ordem do Dia. 

 ----------- O Presidente deu a palavra aos membros da Assembleia. ------------------------------------  

 ----------- Pediu a palavra o membro Nuno Claro para dirigir à Mesa da Assembleia as 

seguintes questões: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Que os documentos entregues pelos vários membros da Assembleia durante as 

sessões, e que constam como anexos às atas, fazendo parte integrante das mesmas, fossem 

também publicados na página da internet do município no mesmo ficheiro pdf do qual consta a 

ata da sessão em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Questionou o Sr. Presidente da Mesa sobre as devidas e regulamentares 

gravações das sessões da Assembleia Municipal e por que motivo não se realizavam ainda. ---  

 ----------- 3. Deu conta à Assembleia que a primeira reunião da Assembleia Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC) já tinha tido lugar, sendo de 

destacar nessa mesma sessão a eleição do ex-Presidente da Câmara Municipal de Condeixa, 

Eng. Jorge Bento, como Primeiro Secretário Executivo daquela CIM. -----------------------------------  

 ----------- 4. Felicitou a Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e restantes entidades 

envolvidas pelo apoio concedido ao V Trail de Conímbriga - Terras de Sicó. Mais de 2200 

participantes eram número de relevo, demonstravam uma vitalidade crescente que merece ser 

acompanhada e acarinhada em tanto quanto o Município puder. -----------------------------------------  

 ----------- 5. Aproveitando o tema Conímbriga, questionou o Presidente da Câmara sobre a 

reunião havida entre o Presidente e o Secretário de Estado da Cultura, perguntando sobre se o 

Presidente pretendia transmitir à Assembleia algo mais para além daquilo que se fez público 

nos meios de comunicação social, nomeadamente, quanto à suposta disponibilidade da 

Câmara para assumir, parcialmente ou na totalidade, a comparticipação nacional de um 

hipotético cofinanciamento comunitário à prossecução das escavações. Se confirmava o valor 

de 600.000 mil euros. E que grau de prioridade teria essa comparticipação relativamente às 

obras previstas para a antiga estrada Condeixa-Conímbriga? ---------------------------------------------  

 ----------- 6. Mencionou que estava já agendado para 14 e 15 de Março o 2.º Encontro Ibérico 

de Democracia e Orçamentos Participativos, em Molina/Espanha, anunciando-se a 

participação de Condeixa. Questionou sobre que custos estariam implicados nessa 

participação, que objetivos se pretendiam alcançar e quem representaria Condeixa nesse 

encontro.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7. Sobre o Mercado Municipal, mencionou que na reunião de Câmara de 6 de 

Dezembro de 2013, o Vereador António Ferreira referiu que o Regulamento do Mercado iria ser 
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revisto a curto prazo. Já na anterior sessão da Assembleia Municipal menciona-se a aplicação 

do novo Regulamento apenas em 2015, ou seja, o curto prazo para o Vereador e para o 

Executivo da Câmara Municipal corresponde, portanto, a mais de um ano, o que se lamenta. ---   

 ----------- 8. Manifestou disponibilidade pessoal, e da bancada do PSD, para colaborar para que 

o Novo Regulamento pudesse ainda ser elaborado e aplicado em 2014. ------------------------------  

 ----------- Em todo o caso, anunciaram-se e aprovaram-se na última sessão da Assembleia, 

para vigorarem durante 2014, reduções de 95% da parcela relativa à manutenção e 

funcionamento. Ora relativamente aos valores pagos, por exemplo, em 2012 e 2013, e face a 

alguns relatos de utentes do Mercado, perguntou ao Presidente e ao Vereador se as medidas 

que foram aprovadas na última sessão da Assembleia Municipal, por proposta da Câmara 

Municipal, e que serão vigentes em 2014, eram afinal medidas novas ou foram apenas o 

formalizar de soluções que já se vinham adotando no Executivo anterior? ----------------------------  

 

 ----------- Pediu a palavra o membro Gisela Martins para, em nome da Bancada do BE, ler os 

seguintes documentos que se passam a transcrever: -------------------------------------------------------  

 ----------- 1. “ Recomendação ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Garantia de pluralidade  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A alínea b) do Artigo 6º dos Estatutos da Entidade Reguladora da Comunicação 

(ERC) define que estão sujeitas à supervisão e intervenção do conselho regulador «As 

pessoas singulares ou coletivas que editem publicações periódicas, independentemente do 

suporte de distribuição que utilizem». As publicações das autarquias locais estão por isso 

sujeitas às disposições legais aplicáveis.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Artigo 8º da Diretiva 1/2008, da responsabilidade da ERC, estabelece que 

“Tratando-se de publicações de titularidade pública e sujeitas ao respeito pelo princípio do 

pluralismo e ao princípio do equilíbrio de tratamento entre as várias forças políticas presentes 

nos órgãos municipais, encontram-se obrigadas a veicular a expressão dessas diferentes 

forças e sensibilidades e em matérias relativas à atividade autárquica”. Assim, a Assembleia 

Municipal de Condeixa, reunida em plenário no dia 24 de Fevereiro de 2014, delibera:  -----------  

 ----------- Recomendar à Câmara Municipal de Condeixa que respeite o princípio da pluralidade 

existente nos órgãos autárquicos, o qual, nos termos dos Artigo 8-A da Diretiva 1/2008, deve 

«consubstanciar-se na criação de espaços editorais dedicados à intervenção dessas mesmas 

forças».   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os membros da Assembleia Municipal, eleitos pelo Bloco de Esquerda, Gisela Andreia Martins   

 e José Duarte.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. “ VOTO DE SAUDAÇÃO  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DIREITOS DAS MULHERES, DIREITOS HUMANOS  ------------------------------------------  
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 ----------- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. No passado dia 11 de Fevereiro assinalou-se o 7º aniversário sobre a realização 

do referendo à despenalização da interrupção voluntária da gravidez, em que a população 

portuguesa se pronunciou favoravelmente a essa despenalização, dando assim um passo 

decisivo nos direitos das mulheres.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Se aproxima o Dia 08 de Março, Dia Internacional da Mulher, e que é necessário 

lutar contra a frente conservadora que avança na Europa e dá forma a um retrocesso 

civilizacional inadmissível em termos de direitos das mulheres e direitos humanos. Assistimos 

ao progressivo desmantelamento do Estado Social, ao desinvestimento nos serviços públicos, 

e ao progressivo aumento do desemprego, da precariedade e da pobreza, comprometendo os 

mais básicos direitos sociais e remetendo as mulheres aos papéis tradicionais.  --------------------  

 ----------- Assim, por proposta do Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, a Assembleia 

Municipal de Condeixa, reunida em sessão ordinária no dia 24 de Fevereiro, delibera:  -----------  

Saudar a luta por uma sociedade mais justa e igualitária que alimenta a esperança e a vontade 

de resistir e constrói o caminho para um mundo mais justo e solidário, um mundo onde as 

mulheres decidam sobre o seu próprio corpo e onde a igualdade de género seja uma realidade.  

Neste sentido propomos que a autarquia se solidarize com esta causa, tome posição oficial e 

homenageie todas as mulheres no próximo dia 8 de Março.  ----------------------------------------------  

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, Gisela Andreia Martins e José Duarte Ventura.” ------  

 ----------- Em seguida, tomou a palavra o membro José Ventura, colocando algumas questões 

relacionadas com a segurança. Uma delas, prende-se com a série de assaltos que estão a 

ocorrer em estabelecimentos comerciais, residências, roubo de automóveis e abordagens por 

estranhos, em que, na sua opinião, a GNR, no período noturno, não assegura patrulhamento 

que garanta a segurança das pessoas. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A segunda questão está relacionada com a dificuldade de atravessamento de peões 

na zona da Faia, Urbanizações Nova Conimbriga I e II e Quinta do Barroso que são trajetos 

muito utilizado, nomeadamente, por jovens nas deslocações para as escolas e não existe 

sinalização adequada, passadeiras e iluminação.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que os horários dos autocarros deveriam ser alargados, pudendo o 

terminal ser localizado numa das urbanizações (Nova Conimbriga I, II ou Quinta do Barroso) 

atendendo a que o administrador da TRANSDEV está disponível para dialogar sobre este 

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

 ----------- Por último, questionou se existe informação na Câmara Municipal sobre o 

encerramento de alguns dos Serviços Públicos, nomeadamente o de Finanças. --------------------  
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 ----------- De seguida, tomou a palavra o membro Luís Caridade para reforçar o convite a todos 

os presentes para as Comemorações dos 500 Anos do Foral de Ega, informando que o 

documento original será, pela primeira vez, apresentado publicamente.  -------------------------------  

 ----------- Tomou a palavra o membro Nuno Redinha para se congratular pelo sucesso a vários 

níveis do “V Trail de Conimbriga”, salientando o envolvimento da Associação “Mundo da 

Corrida”, da Câmara Municipal, das Coletividades e Associações do Concelho, Forças de 

Segurança e Socorro e de toda a população que foi essencial para o sucesso do evento. --------  

 ----------- Deixou, no entanto, um alerta à Câmara Municipal no sentido de sensibilizar a 

Associação organizadora para que não haja uma escalada no preço da inscrição, uma vez que 

a seu ver, este ano terá aumentado cerca de 5,00 euros. --------------------------------------------------  

 ----------- Pediu a palavra o membro Avelino Ferreira para também se congratular com o 

sucesso do Trail, reforçando o envolvimento de todos no apoio, nomeadamente, meios de 

segurança e socorro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou ao Presidente da Assembleia que as votações constantes das atas sejam 

discriminadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu, a elaboração de uma brochura alusiva aos Forais “Texto Original do Foral”, 

tendo a Vice-Presidente informado que no final das Comemorações está prevista a elaboração 

de um documento sobre as mesmas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último chamou a atenção para um pequeno troço com cerca de 100 metros, que 

liga à central de camionagem e não se encontra devidamente iluminado, o que coloca em risco 

a passagem das crianças que se deslocam da escola para aquele local. ------------------------------  

 ----------- De seguida apresentou e leu um documento sobre uma recomendação do Grupo de 

Voluntários do Centro de Recolha Animal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, que se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Considerando que o problema do crescimento da população de cães sem dono ou 

abandonados não se resolve por si mesmo; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, no caso de animais abandonados, não é justo penalizar os 

mesmos pelos comportamentos ilícitos dos seus donos; ---------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, para além de considerações éticas, o abate de cães sai mais 

dispendioso do que a promoção da sua adoção; --------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que a atitude da Câmara Municipal se tem mantido inalterada desde 

que as voluntárias começaram a intervir junto dos cães do Centro de Recolha no sentido de 

lhes proporcionar assistência e melhores condições; --------------------------------------------------------  

 ----------- Venho, em nome do Grupo de Voluntárias do Centro de Recolha Animal recomendar 

à Câmara Municipal de Condeixa - a - Nova que: -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Exerça uma maior vigilância no sentido de não permitir a entrada de animais sem 

registo; -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atribua um período de tempo mais alargado para o desempenho das obrigações do 

funcionário responsável pela limpeza e manutenção das boxes e alimentação dos animais; -----  

 ----------- Crie um canal de comunicação entre um/a funcionário/a da Câmara e o Grupo de 

Voluntárias, no sentido de serem as mesmas informadas de casos urgentes, de animais muito 

jovens ou doentes, ou de corte de fornecimento de água no canil; ---------------------------------------   

 ----------- Assegure que os animais sejam alimentados de forma suficiente durante a semana 

de forma a não passarem fome; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Autorize que o Grupo das Voluntárias realize uma feira de adoção com carácter 

trimestral; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Autorize que o Grupo de Voluntárias divulgue os animais existentes nomeadamente 

através da Internet com vista à sua adoção responsável; ---------------------------------------------------   

 ----------- Promova a criação de parcerias com outras Câmaras Municipais ou clínicas 

veterinárias privadas no sentido de esterilizar os animais capturados e os animais de rua.” ------  

 ----------- Acionada a sirene dos bombeiros o membro Tiago Picão ausentou-se da sessão para 

prestar apoio no âmbito das suas funções como bombeiro local. -----------------------------------------  

 ----------- De seguida tomou a palavra o membro Miguel Pessoa o qual também destacou a 

realização do V Trail, e a sua passagem pelo interior das Ruinas de Conimbriga. -------------------  

 ----------- Posteriormente, solicitou que se sensibilizasse a população para deixar de alimentar 

as pombas na Praça da República, pelo menos com caráter de permanência, como se tem 

verificado, uma vez que estas se reproduzem com muita facilidade e, como a maioria das 

pessoas desconhece, provocam doenças, quer do foro respiratório, quer intestinal, citando 

Câmaras Municipais que têm deliberado no sentido proibir a alimentação desses animais. -------  

 ----------- Referindo-se à “Casa dos Arcos” em Condeixinha, como a Casa mais antiga da Vila 

cuja construção ronda da primeira metade do século XVII, solicitou ao Presidente da Câmara o 

ponto de situação relativamente à sua recuperação, uma vez que se encontra em acelerado 

estado de degradação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu-se também à Nascente de Alcabideque, considerando que é fundamental 

valorizar aquele património, dotando o espaço de alguma dignidade, sobretudo na sua 

recuperação e limpeza, visto que é um local com algum movimento, quer em termos de visitas 

de estudo, quer de famílias que, sobretudo no verão, ali fazem as suas merendas.  ----------------  

 ----------- Chamou a atenção para o facto de, na sua rua, das 40 habitações existentes, 20 

estarem desabitadas, tal como os 36 estabelecimentos, em que 18 estão fechados. Perante 

esta situação, propõe que aqueles espaços sejam utilizados, designadamente na realização de 

feiras, permanecendo abertos durante todo o dia. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Por último, apresentou e leu um documento que se junta à presente ata para dela 

fazer parte integrante como documento anexo sob o número 1, e que se refere à criação do 

Movimento para a Promoção do Levantamento do Inventário do Património Cultural e Natural 

do Município de Condeixa-a-Nova e para a promoção da Candidatura de Conimbriga a 

Património Mundial da Unesco. Nessa sequência, sugeriu a realização de abaixo-assinado no 

qual as pessoas possam manifestar a sua opinião sobre a candidatura, devendo, o mesmo 

estar disponível aquando da realização da Bolsa de Turismo de Lisboa. -------------------------------   

 ----------- Pediu a palavra o membro Raul Pratas para solicitar informação sobre a passagem 

dos transportes públicos pela Urbanização da Quinta do Barroso, uma vez, que já no anterior 

mandato se tentou solucionar esta situação, conseguindo-se que o circuito integrasse a 

Urbanização Nova Conimbriga. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, referindo-se à vaga de assaltos que se faz sentir no Concelho, considera 

que a Câmara Municipal e esta Assembleia deveria intervir junto das entidades responsáveis, 

numa perspetiva de sensibilização. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Maria João Simões tomou a palavra dizendo que a sua intervenção é mais 

de carater de reflexão mas também de crítica, visto que todos devemos saber qual é o nosso 

papel/responsabilidade enquanto membros eleitos pela população. Assim, manifestou a sua 

indignação pela utilização das redes sociais por membros desta Assembleia para debater 

assuntos que não foram colocados nos Órgãos e espaços próprios, nomeadamente neste 

período antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu a palavra o membro Daniel Tomé, chamando a atenção para a falta de uma 

placa de sinalização da APACDM, no entroncamento da Rua D. Elsa Sotto Mayor com a Rua 

de Pontypool,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  De seguida o Presidente Câmara tomou a palavra para responder às questões 

colocadas pelos membros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do membro Nuno Claro sobre o “V Trail de Conimbriga”, 

disse que se associa às palavras de todas as bancadas sobre o Trail, que já é uma imagem de 

Condeixa e informou que uma equipa da RTP 1 esteve presente e a reportagem realizada será 

transmitida hoje, no Programa Portugal em Direto. Destacou ainda o papel de Fernando 

Fonseca, condeixense responsável/impulsionador da organização da corrida. -----------------------  

 ----------- Louva toda a participação e apoio dos Bombeiros de Condeixa, Cantanhede, Vila 

Nova de Poiares, Soure e Penela e de outras entidades. ---------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à reunião que teve com o Secretário de Estado da Cultura, informou que os 

três milhões e meio de euros previstos para as escavações em Conimbriga no âmbito do 

PROVER, não foram utilizados, por falta de comparticipação estatal. Ciente de que se 

perspetiva a abertura de um novo Quadro Comunitário, entendeu realizar esta reunião para 
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manifestar a disponibilidade da Câmara Municipal na comparticipação de uma parte da verba 

relativa ao Estado, atendendo ao interesse daquele Património. -----------------------------------------  

 ----------- Nessa reunião, lançou um repto, no sentido da possibilidade da participação da 

Câmara Municipal na gestão de Conimbriga. O Secretário de Estado mostrou abertura para 

estas questões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminou este ponto, assumindo que será mantida a pressão sobre as entidades que gerem 

Conimbriga para o investimento, sendo que a proposta da bancada da CDU para elevação de 

Conimbriga a Património Mundial da Unesco é mais um reforço e a Câmara Municipal tudo fará 

para manter Conimbriga na agenda política. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Encontro Ibérico de Orçamentos Participativos, informou que por 

norma, é convidado o Presidente do Município, sendo as despesas asseguradas pela 

organização. Quanto ao Encontro deste ano, ainda não decidiu se estará presente ou se fará 

representar. Destacou que provavelmente a Câmara Municipal de Condeixa irá propor-se para 

organizar e realizar o próximo Encontro. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida, destacou, a eleição do ex-Presidente da Câmara de Condeixa, Jorge 

Bento, como Primeiro Secretário da CIM/RC. ------------------------------------------------------------------   

 ----------- Quanto ao Mercado Municipal, informou que já vigorava uma redução das taxas em 

90%, passando agora essa redução para 95%, sendo este um assunto que já vem do anterior 

Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à proposta do membro Gisela Martins sobre a recomendação da 

divulgação de informação no site da Câmara Municipal, informou que irá fundamentar-se e agir 

de acordo com o previsto legalmente. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à saudação do Dia da Mulher, comunicou que a Câmara Municipal está 

disponível para promover o papel que a mulher tem na sociedade. --------------------------------------  

 ----------- No que se refere à onda de assaltos no Concelho, também em parte, fruto da 

situação socioeconómica do País, esclareceu que a Câmara Municipal não tem capacidade de 

intervenção direta, podendo, tal como a própria Assembleia Municipal, reforçar esta 

preocupação junto das entidades competentes, assim como a relacionada com o aumento de 

pessoal efetivo da GNR de Condeixa. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que refere à travessia da Faia, comprometeu-se a verificar localmente a situação 

com o membro José Ventura. --------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Em relação à circulação dos transportes rodoviárias pela Urbanização Quinta do 

Barroso, esclareceu que já houve negociações com a empresa de camionagem “TRANSDEV”, 

e esse trajeto irá ser assegurado. Também está em análise a implementação de um transporte 

urbano, através de um autocarro de 20 lugares, que ligará as Urbanizações ao terminal 

rodoviário e, futuramente, a um circuito turístico. -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Quanto ao encerramento da Repartição de Finanças de Condeixa, comunicou que 

embora não exista qualquer indicação formal nesse sentido, a Câmara tudo fará para que a 

mesma não encerre, tendo já encetado algumas diligências junto do Secretário de Estado das 

Finanças manifestando a disponibilidade para realização de algumas obras, no entanto não 

obtiveram qualquer resposta até ao momento. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Daniel Tomé referiu que o sindicato que representa o setor não divulgou 

qualquer matéria sobre o assunto, pelo que se pressupõe que não existe decisão em concreto. 

 ----------- Relativamente à Comemoração dos Forais, O Presidente da Câmara informou que 

este é o primeiro passo para a Candidatura de Conimbriga a Património Mundial da Unesco, 

que passará também pelo levantamento do património. ----------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao preço das inscrições no Trail, deu a palavra ao Vereador Carlos Canais, 

informando este que, para além de os responsáveis pela corrida afirmarem que não houve 

aumento do preço, também confirmou no site da Associação que os preços se mantinham. 

Comunicou ainda que embora a Câmara Municipal não tenha qualquer intervenção na fixação 

dos preços das provas, já manifestaram essa preocupação aos responsáveis, destacando 

estes a qualidade dos abastecimentos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda sobre este assunto, o Presidente da Câmara explica que a Câmara Municipal 

poderá ter apenas alguma influência na caminhada, porque as provas são organizadas 

externamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à iluminação junto ao terminal rodoviário, explicou que aquela está ligada à 

da urbanização e que estão a tratar do assunto, pretendendo resolvê-lo o mais rapidamente 

possível.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao canil, informou que analisou com representantes das Águas do 

Mondego, proprietária do terreno, a possibilidade da alteração do circuito das boxes. No que se 

refere ao grupo de voluntários manifestou estar disponível para analisar a sua proposta de 

intervenção, considerando, meritório o trabalho que este grupo desenvolve. --------------------------  

 ----------- Sobre a “Casa dos Arcos”, informou que está classificada como Interesse Municipal e 

que a mesma é propriedade privada, tendo sido dado um prazo aos proprietários para 

regularizar a situação. Um deles já apresentou uma proposta para a venda da sua parte, 

estando a Câmara disponível para negociar. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao “Castellum” em Alcabideque, referiu que para a realização da intervenção 

necessária teve que ser solicitado parecer que chegou entretanto, sendo assim possível iniciar 

a requalificação do espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que se refere à desertificação do centro da vila, explicitou que esta é uma 

preocupação efetiva, daí as iniciativas previstas e outras a ponderar, com as quais se pretende 

trazer mais pessoas ao centro da vila. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou ainda, que a Bolsa de Turismo de Lisboa vai ter uma representação do 

Concelho de Condeixa Integrada na CIM/RC. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeita às publicações nas redes sociais, considera que, não podendo 

deixar de ter a nossa liberdade individual, terá que haver atenção sobre a publicitação de 

assuntos que digam respeito aos Órgãos Autárquicos. ------------------------------------------------------  

 ----------- No que concerne às placas de sinalização da APPACDM, informou que existe uma 

junto à Casa do Povo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida o Presidente da Assembleia colocou à votação os documentos 

apresentados pelo membro Gisela Martins sendo o primeiro recusado e o segundo aprovado 

por maioria, em que o membro Nuno Claro manifestou votar favoravelmente, no entanto não 

concorda com a exposição dos motivos que lhe precedem. O membro Helena Diogo declarou-

se a favor das Comemorações do dia Internacional da Mulher, no entanto, contra a 

disponibilização de interrupção voluntária da gravidez, motivo pelo qual se absteve e 

apresentou a seguinte declaração de voto: “O documento em causa contém dois assuntos: a 

comemoração da data do referendo ao aborto e a do Dia Internacional da Mulher. 

Relativamente à data do referendo ao aborto e ao texto que lhe está associado, não concordo. 

Quanto ao Dia Internacional da Mulher concordo com o texto apresentado. 

Assim, dada a minha posição diferenciada quanto às duas matérias em causa, o meu voto será 

de abstenção, na medida em que se vai proceder à votação do documento na sua íntegra.”.-----  

 ----------- O membro Avelino Ferreira informou que faz suas, as palavras dos membros Helena 

Diogo e Nuno Claro, pelo que também se absteve. ----------------------------------------------------------  

 

4. Eleição de um membro da Assembleia Municipal (Autarca de Freguesia), para integrar 

a Assembleia Distrital de Coimbra alínea b), do nº 2, do Decreto-Lei 5/91, de 8 de 

Janeiro). 

 ----------- Procedeu-se de seguida à referida eleição por escrutínio secreto, tendo-se verificado 

a seguinte votação: 21 votos a favor e 2 contra. O Autarca da União de Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, Paulo Jorge Silva Simões, não participou na votação. ---   

 ----------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, designar o referido Autarca, para 

integrar a Assembleia Distrital de Coimbra. ---------------------------------------------------------------------  

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

 

5. Novo pedido para a renovação de autorização, relativamente à abertura de um 

procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas, por tempo indeterminado para recrutamento de um posto de trabalho na 
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categoria de Técnico Superior, área de Engenharia Eletrotécnica, para o Serviço do 

Departamento de Obras. 

 

 ----------- Foi presente uma proposta relativa ao assunto em epígrafe. ----------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a Câmara Municipal a 

renovar o procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas, por tempo indeterminado para recrutamento de um posto de trabalho na categoria de 

Técnico Superior, área de Engenharia Eletrotécnica, para o Serviço do Departamento de 

Obras. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

6. Discussão e votação da proposta de alteração às taxas previstas no Capitulo XV – 

“Recintos Desportivos” da Tabela de Taxas do Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova. 

 

 ----------- Foi presente a proposta em epígrafe, tendo o Presidente da Câmara dado a palavra 

ao Vereador do Desporto Carlos Canais, que explicou que esta alteração se deve a um 

conjunto de serviços que se propõem a prestar com ajustes pontuais nas taxas. --------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração às Taxas 

previstas no Capitulo XV – “Recintos Desportivos” da Tabela de Taxas do Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova. ----------------------------  

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

 

7. Discussão e votação do Regulamento do Concurso “Poesia na Biblioteca”. 

 ----------- Foi presente o Regulamento em epígrafe, tendo a Vice-Presidente dado uma breve 

explicação sobre os objetivos do mesmo. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Paula Travassos sugeriu uma alteração ao Regulamento relacionada com 

o alargamento da idade dos concorrentes, propondo que o artigo 3º que apenas contempla 

cidadãos maiores de 18 anos, passasse a abranger três escalões etários, crianças a partir dos 

6 anos, jovens e adultos, com o objetivo de promover hábitos de leitura e de escrita. Assim, 

também o artigo 9º referente à atribuição de prémios deverá ser adequado, não colocando 

qualquer obstáculo para que seja o Executivo a definir os prémios na sequência destas 

alterações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o mesmo, deixando 

mandato ao Executivo para a definição dos 3 escalões já referidos e dos prémios a atribuir. -----  

 ----------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------  
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8. Nomeação de Revisor Oficial de Contas, nos termos do nº1, do art.º 77º, da Lei 

73/2013, de 3 de Setembro. 

 ----------- De acordo com a proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal deliberou, 

por unanimidade, nos termos do número 1, do artigo 77º, da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, 

nomear como Revisor Oficial de Contas a Sociedade “Marques Almeida, J. Nunes B. Simões & 

Associados, SA”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

9. Designação de um elemento de cada partido político com assento na Assembleia 

Municipal, para integrar a Comissão de Toponímia, de acordo com a alínea a), do artigo 

11º, do Capitulo II, do Regulamento Municipal de Toponímia e de Numeração de Edifícios 

do Município de Condeixa-a-Nova. 

 ----------- O Presidente da Assembleia referiu que, de acordo com o Regulamento Municipal de 

Toponímia e de Numeração de Edifícios do Município de Condeixa-a-Nova, é necessário 

proceder à designação de um elemento de cada partido, com assento nesta Assembleia. --------  

 ----------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, designar os seguintes membros:  

 ----------- Gonçalo Nuno Pita Marques Redinha (PS); --------------------------------------------------------  

 ----------- Carlos Manuel Borges de Oliveira Godinho Ferreira (PSD); -----------------------------------  

 ----------- Gisela Andreia Ferreira Coelho Martins (BE); -----------------------------------------------------  

 ----------- Miguel Simões da Fonte Pessoa (CDU). ------------------------------------------------------------  

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

 

10. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da alínea 

c), do art.º 25º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais. 

 ----------- O Sr. Presidente procedeu à distribuição da informação em epígrafe, tendo a 

Assembleia Municipal tomado conhecimento do seu conteúdo. O membro Nuno Claro sugeriu 

que, recebendo o Presidente da Assembleia os documentos atempadamente poderiam 

partilhá-los com os restantes membros. -------------------------------------------------------------------------  
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Final da Ata 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão eram catorze horas e quinze 

minutos, da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente e pelo primeiro 

secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Assembleia 

 

 

O Primeiro Secretário 

 

 

O Segundo Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


