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ATA NÚMERO 2/2014 
 
 

 ----------- Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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 24-02-2014; -------------------------------------------------  

 

2. Conhecimento de correspondia recebida; -------------------------------------------------------------------  

 

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

 

4.Ordem do Dia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.1 Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e Respetiva 

Avaliação, bem como a Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas; --------  

 

4.2 Discussão e votação da 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano 

de 2014;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.3 Discussão e votação do empréstimo de curto prazo, no valor de 500.000,00 euros. -----------  

 

4.4 Discussão e votação do Regulamento Municipal para atribuição de Espaços nas Festas de 

Santa Cristina; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.5 Discussão e votação da Alteração do Regulamento do Orçamento Participativo de 

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

 

4.6 Discussão e votação da Alteração ao Regulamento Municipal de Apoio a Entidades 

Desportivas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 4.7 Discussão e votação da Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a 

Entidades Diversas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.8 Proposta do Órgão Executivo para autorização da renovação do procedimento concursal 

para recrutamento por tempo indeterminado na carreira e categoria de técnico superior na área 

de ciências de educação; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.9 Proposta do Órgão Executivo para autorização de 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 carreira e categoria de Técnico Superior, na 

área de Turismo, para a Unidade de Desenvolvimento Socioeconómico do Serviço de Apoio ao 

Desenvolvimento e Turismo; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 4.10 Proposta do Órgão Executivo para autorização de 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 carreira e categoria de Técnico 

Superior, na área de Engenharia Agropecuária, para a Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.11 Proposta do Órgão Executivo para autorização de abertura de um procedimento concursal 

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

para recrutamento de oito postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional 

(Auxiliar dos Serviços Gerais), para o Serviço de Educação do Gabinete de Qualificação e 

Coesão Social; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.12 Conhecimento da listagem de compromissos plurianuais de contratos de aquisição de 

bens e serviços; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

4.13 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 aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. – 

Tomada de conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 ----------- Carlos Grilo Bicho; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; -----------------------------------------------  
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 ----------- Paulo Júlio Moreira Caseiro; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- José Manuel Duarte Ventura; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Maria da Graça Correia Figueiredo; ------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Luís Pedro de Almeida Ferreira (Junta de Freguesia de Zambujal). -------------------------  

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

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

Ferreira e Carlos Nascimento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de dar inicio à ordem do dia, a Vice-Presidente solicitou autorização para que o 

ponto “antes da ordem do dia” fosse tratado no final da reunião, por se verificar a ausência do 

Presidente da Câmara, no início dos trabalhos, o qual se encontrava em reunião da 

Assembleia Geral da AIRC, o que foi aceite por todos os membros. -------------------------------------  

 

1. Aprovação da ata da Sessão Ordinária de 24/02/2014. 

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

aprovada por maioria com a abstenção do membro Carlos Bicho, por não ter estado presente 

na respetiva sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Conhecimento de correspondia recebida. 

 ----------- O Presidente informou que iria solicitar, ao Tribunal Administrativo, clarificação do 

parecer emitido pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região Centro, 

relativo ao incidente levantado na última Sessão desta Assembleia. ------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro no uso da palavra entregou à mesa um documento relativo ao 

parecer emitido pela CCDRC e do qual tinha dado conhecimento prévio a todos os membros, 

por correio eletrónico, que se anexa à presente ata sob o número 1.------------------------------------  

 ----------- De seguida, o Presidente deu conhecimento de um documento remetido à 

Assembleia: “Apelo em Defesa da Escola Pública”, que se anexa à presente ata sob o número 

2, tendo o membro Anabela Sotaia dado uma breve explicação sobre o mesmo, referindo que 

se trata de um apelo às estruturas locais representativas dos cidadãos. -------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro questionou se, tendo esta Assembleia votado um documento 

similar em anterior reunião, este documento é complementar ou acrescenta algo ao anterior. ---  

 ----------- O membro Anabela Sotaia explicou que o anterior tratava de uma moção e este é um 

documento diferente, por ser um documento subscrito por diferentes representantes de 

Instituições e Entidades da Sociedade, a nível Nacional. ---------------------------------------------------  

  ---------- O Presidente da Assembleia fez passar o mesmo pelos presentes tendo o referido 

documento sido apreciado favoravelmente com um voto contra do Bloco de Esquerda e seis 

abstenções do PSD, o qual foi assinado pelo Presidente da Assembleia Municipal. ----------------  

 ----------- Seguidamente, o Presidente apresentou um abaixo-assinado promovido pelo 

Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco, 

o qual foi assinado por todos os presentes e que se anexa à presente ata por fotocópia para 

dela fazer parte integrante sob o número 3. --------------------------------------------------------------------  

 

4 Ordem do Dia. 

 

4.1 Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e Respetiva 

Avaliação, bem como a Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas. 

 

 ----------- O Presidente da Assembleia deu a palavra à Vice-Presidente da Câmara que fez o 

enquadramento do Relatório de Gestão e Contas de 2013. ------------------------------------------------  

 ----------- Terminada a explicação, o membro Avelino Santos solicitou a palavra para referir o 

seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “Trata-se efetivamente de um relatório da gestão do Eng.º Jorge Bento, pelo pouco 

tempo de duração deste Executivo e das políticas a ele associadas. Contudo, não deixaria de 

referir alguns aspetos que considero importantes: ------------------------------------------------------------  

 ----------- Taxa de execução global das GOP – 51,22 %; ---------------------------------------------------  

 ----------- Enorme desvio entre a despesa de capital orçada e a despesa de capital 

efetivamente paga (31%), o que se reflete nos 77,50% de taxa de execução global, que é, no 

meu entender, manifestamente baixa. Neste âmbito, noto, que por serem mais fáceis de 

prever, as despesas correntes com pessoal são as que mais se aproximam do inicialmente 

orçado. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- ---------- A diminuição progressiva de investimento público em novas infraestruturas de que o 

Município tanto carece e a fraca comparticipação ao nível de fundos provenientes do QREN 

são reparos que saltam à vista neste relatório. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Comungo da ideia do ano económico de 2013 ter sido um ano de crise e de gastos 

superiores ao inicialmente previsto por parte dalgumas autarquias relativamente às 

transferências do poder central. Registo, com agrado, o esforço em termos de equilíbrio 

financeiro no que respeita à taxa de endividamento da autarquia”. --------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro pediu a palavra para referir que, relativamente aos prazos 

médios de pagamento, foi introduzida alteração aos procedimentos em curso anteriormente, 

pelo que questiona sobre a razão da mesma. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- A Vice-Presidente informou que esse assunto consta do ponto “4.13” da Ordem do 

Dia. ------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No uso da palavra, o membro Anabela Sotaia, referiu que se trata de um documento 

da gestão do Eng.º Jorge Bento evidenciando o equilíbrio sustentável a médio e longo prazo, 

pelo que a bancada da CDU votará favoravelmente. ---------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Helena Diogo apresentou a declaração de voto em nome da bancada do 

PS, que se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A avaliação das contas do Município reveste-se sempre de uma vertente fortemente 

técnica, à qual acresce uma natural abordagem política. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em Portugal, as autarquias têm visto o seu âmbito de ação cada vez mais alargado, 

dado que o governo central tem transferido muitas das suas atribuições referentes às 

necessidades dos cidadãos para as autarquias locais. ------------------------------------------------------  

 ----------- Neste momento as autarquias são responsáveis por um vasto leque de serviços ao 

cidadão que cobre áreas tão diversas como a educação, a saúde, a habitação, a proteção civil, 

a ação social, a habitação, a segurança e ordem pública, --------------------------------------------------  

 ----------- O ano de 2013 foi, um ano de fortes alterações no quadro em que as Autarquias se 

movimentavam, a Lei dos Compromissos, que veio impor e o cumprimento de regras mais 
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limitativas ao financiamento. Ao nível da receita, assistiu-se a cortes nas Transferências do 

Orçamento do Estado e a quebra de receitas próprias provenientes da redução da atividade 

imobiliária no concelho, e, concomitantemente esteve associado um aumento da despesa 

relacionada com a prestação de serviços aos munícipes, designadamente a que se refere à 

aquisição de água e ao tratamento de esgotos, o que infelizmente se antevê não ser ainda um 

cenário estabilizado para o ano de 2014 e seguintes. -------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar deste cenário pouco favorável e tendo sido um ano de eleições autárquicas, 

em que a gestão deste município foi liderada nos primeiros meses pelo Eng.º Jorge Bento e 

nos últimos três meses presidida pelo Dr. Nuno Moita, onde cada um tem objetivos estratégicos 

diferenciados, fruto da liberdade de pensamento, mas ambos tiveram e têm como finalidade 

última da sua ação a satisfação das necessidades dos cidadãos deste concelho de Condeixa-

a-Nova. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste sentido, as dificuldades da gestão em 2013 e nos próximos anos, não são só 

contabilísticas ou financeiras, mas também de opções estratégicas, isto é, de adequação às 

necessidades da população. É portanto, um problema de conciliação de questões de natureza 

técnica com opções políticas para o desenvolvimento do concelho.  ------------------------------------  

 ----------- Passemos a uma breve apreciação dos principais números e rácios das contas do 

exercício de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A receita total ascendeu, em 2013, a 12,717 M€, embora se tenha verificado um 

decréscimo da ordem dos 25% das receitas de capital, a taxa de execução orçamental, que é 

dada pelo rácio Receita Total/Receita Prevista, atingiu a taxa de 84%, ou seja, um acréscimo 

de 6,46% em relação a 2012.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Mesmo neste contexto verificou-se uma redução significativa da receita associada ao IMI, fruto 

de decisões do Executivo do mandato de anterior, num claro sentido de apoio às famílias do 

Concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à despesa total esta foi de 11,729 M €, resultando um saldo corrente 

positivo de 1,486.M€ que representa um crescimento de 15,8% face ao ano anterior.  -------------  

A taxa de execução das despesas correntes foi de 82,3% e das despesas de capital foi de 

69%, sendo a taxa de execução da despesa total de 77,5%. Quanto à taxa de execução 

orçamental da receita foi de 84%, tendo-se registado uma taxa de execução das receitas 

correntes de 97,7%, naturalmente maior que a das receitas de capital, fruto do contexto 

nacional, aliás o qual se encontra suficiente e adequadamente refletido, no relatório de gestão 

para o objetivo que se pretende, a realidade dum concelho com a dimensão que tem o de 

Condeixa-a-Nova. Não se justifica uma análise Macroeconómica mais circunstanciada, pois 

não se está perante uma multinacional ou empresa com forte intervenção nos mercados 

internacionais, nem tão pouco a fazer nenhuma tese sobre a matéria.----------------------------------  
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 ----------- Será de referir que o passivo exigível da Câmara baixou 593 mil €, face ao ano de 

2012, contribuindo para um índice de endividamento da ordem dos 20%. Também não será de 

esquecer os rácios atingidos ao nível da solvabilidade de autonomia financeira, em que este 

último é cerca de 83%. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aquela redução do passivo exigível resulta sobretudo duma redução do serviço da 

divida, refletindo-se também numa importante redução dos custos financeiros. Embora 

encerrando o exercício de 2013 com um prejuízo da ordem dos 466 mil €, este é cerca de 

metade do valor de 2012, o que demostra uma grande preocupação do Executivo na melhoria 

da qualidade dos serviços prestados com otimização de recursos. --------------------------------------  

 ----------- Para este Executivo as prioridades foram a educação, (o que para nós esteve sempre 

e está em primeiro lugar, para outros está no fim da lista) foram os serviços públicos, foi a 

apresentação de medidas para uma maior participação cívica, tais como o lançamento do 

Orçamento Participativo, foi o reforço das políticas de juventude, foi o apoio às famílias, foram 

as politicas de apoio aos seniores, foi a implementação de planos de ação para reforço das 

boas práticas ambientais e defesa do nosso património, em suma, as politicas adotadas por 

este Executivo centraram-se na coesão social e territorial, contrariamente ao que se tem 

verificado com diversas, talvez demais, politicas centrais onde o Governo obcecado face à 

finança se tem “esquecido”, da economia real do país e das pessoas.  ---------------------------------  

 ----------- Neste contexto existe um diferente paradigma relativamente à avaliação do 

desempenho, pois o nível dos resultados obtidos tem que ser entendido como um indicador de 

eficiência e eficácia e consequentemente, um indicador na responsabilidade que o Executivo 

colocou na gestão dos recursos com vista à satisfação das necessidades dos cidadãos de 

Condeixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Executivo municipal teve sempre a preocupação da sustentabilidade na medida em 

que fez uma utilização dos recursos adequados à satisfação dos seus cidadãos, isto é, ao 

serviço do Concelho de Condeixa e dos seus cidadãos. ----------------------------------------------------  

 ----------- Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia Municipal, o Grupo do Partido 

Socialista recorda que a fonte de legitimidade de todo o poder reside no mandato eleitoral que 

é conferido de 4 em 4 anos aos titulares dos órgãos autárquicos, e se existe princípio que o 

Partido Socialista sempre prezou nesta Assembleia, foi o de aprovar contas que dão 

cumprimento, que executam, que materializam aquilo que foram os compromissos eleitorais 

assumidos em cada um dos atos eleitorais que vencemos. ------------------------------------------------  

 ----------- Politicamente, financeiramente e tecnicamente estas contas merecem da parte do 

Grupo do PS nesta Assembleia um voto a favor pelas políticas e estratégias encetadas, e 

acima de tudo pelo compromisso assumido com os eleitores que foi sufragado em Outubro de 

2009 e nas eleições do passado dia 29 de Setembro de 2013. -------------------------------------------  
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 ----------- Por tudo isto o PS vota a favor, as contas relativas ao ano de 2013”. -----------------------  

 ----------- De seguida, o Presidente colocou à votação os Documentos em apreço, os quais 

obtiveram a seguinte votação: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 17 Votos a favor da bancada do PS; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 Votos a favor da bancada do BE; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 Votos a favor da bancada da CDU; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 7 Abstenções da bancada do PSD. ------------------------------------------------------------------   

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

 

4.2 Discussão e votação da 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o 

ano de 2014. 

 

 ----------- O Sr. Presidente da Assembleia apresentou os documentos em questão, dando de 

seguida a palavra aos membros para se pronunciarem sobre o assunto. ------------------------------  

 ----------- Pediu a palavra o membro Avelino Santos para referir o seguinte: --------------------------  

 ----------- “Numa declaração de voto que entreguei a esta Assembleia na sua sessão de 

dezembro referi e passo a citar ”o orçamento não apresenta uma sustentabilidade financeira 

credível para sua execução. É uma proposta de GOP,s e PPI que, pese o pouco tempo que o 

Sr. Presidente teve para as elaborar, carece de maior rigor e clareza na distribuição de 

dinheiros públicos. Presumimos, que no final de vigência deste orçamento, os balancetes finais 

irão demonstrar enormes diferenças entre o orçado e o efetivamente realizado, provando que 

ele peca por falta de clareza e objetividade e por esse motivo se nos afigura que em rúbricas 

importantes, apenas houve a preocupação em a manter aberta, com meios meramente 

indicativos, sem qualquer base real de aproximação entre o orçado e a execução financeira 

final”. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que, volvidos quatro meses, se verificou essa confirmação e basta dar 

um exemplo: 19.600,00 euros para o Projeto “Páscoa a Abrir” transitados do projeto “refeições 

escolares” que apresentava um valor de 300.000,00 euros. Um exagero para esta rúbrica que 

daria, ao preço de 1,68 euros por refeição, para cerca de 950 alunos almoçar gratuitamente os 

180 dias do calendário escolar. Relembro que não tenho nada a opor à existência destes 

projetos, mas que deviam simplesmente constar no projeto de orçamento. ---------------------------  

 ----------- De seguida o membro Anabela Sotaia referiu que deveria haver previsão destes 

projetos e que os mesmos deveriam constar nas GOP,s iniciais. Referiu não ser contra o 

projeto, mas que a bancada da CDU se vai abster na votação. -------------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro, que anteriormente tinha solicitado a palavra, prescindiu da 

mesma, dadas as intervenções anteriores. ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O membro Helena Diogo solicitou a palavra, referindo que lhe parecia ser uma 

questão de preocupação em demasia. Referiu ainda, que os projetos estão previstos, bem 

como os referidos valores, pelo que se trata de uma questão de clarificação para todos. ----------  

 ----------- De seguida o membro Daniel Tomé perguntou se haveria justificação para o facto do 

projeto “Páscoa a Abrir” não constar dos documentos iniciais, tendo de seguida apresentado 

uma declaração de voto que se transcreve: --------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Apesar de gastos de mais uma edição “Páscoa a Abrir”, acho que o esforço que a 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova fez tem justificação, porque se criaram um conjunto de 

atividades, nomeadamente recreativas, que ocuparam os jovens de uma forma útil, numa altura 

de férias, em que alguns pais não têm a quem deixar os filhos, pelas mais diversas razões, 

seja emprego ou família. Assim, concordo com esta Revisão Orçamental, nomeadamente, no 

que diz respeito ao Projeto “Páscoa a Abrir”, em conformidade com anos anteriores, o qual 

seria uma falha, que não era compreensível, tendo em atenção que é uma iniciativa que tem 

dado bons resultados. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como o Orçamento e Grandes Opções do Plano, são documentos previsionais de 

gestão, compreendo esta 1ª Revisão, porque estamos praticamente no início de Mandato, com 

uma equipa nova, e como todos vós sabeis, ser autarca aprende-se trabalhando, pelo que se 

abstém na votação”- --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Colocada à votação a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o 

ano de 2014, foi a mesma aprovada por maioria, com 4 votos contra da bancada do PSD; 5 

abstenções, 3 da bancada do PSD e 2 da bancada da CDU; e 19 votos a favor, 17 da bancada 

do PS e 2 da bancada do BE. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

4.3 Discussão e votação do empréstimo de curto prazo, no valor de 500.000,00 euros. 

 

 ----------- O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Câmara, que explicou 

que este empréstimo já estava previsto no Orçamento, e informou que a proposta com as 

melhores condições de entre as entidades bancárias consultadas, foi a da Caixa Geral de 

Depósitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro pediu a palavra para destacar as hesitações que a maioria do 

Executivo teve em enviar este assunto à Assembleia. -------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara explicou que, tendo surgido algumas dúvidas na aplicação 

da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, entenderam trazer o assunto à Assembleia. -------------------  

 ----------- Foi colocada à votação o empréstimo de curto prazo, no valor de 500.000,00 euros, o 

qual foi aprovado por maioria., com 17 votos a favor da bancada do PS; 1 voto a favor e 6 
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abstenções da bancada do PSD; 2 votos a favor da bancada do BE e 2 votos a favor da 

bancada da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

4.4 Discussão e votação do Regulamento Municipal para Atribuição de Espaços nas 

Festas de Santa Cristina. 

 

 ----------- O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Câmara que por sua vez 

passou a palavra ao Vereador Carlos Canais que informou sobre os objetivos do mesmo, 

nomeadamente, na importância da definição das regras para atribuição dos espaços para os 

diferentes ramos de atividades. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Anabela Sotaia pediu a palavra para sugerir algumas alterações ao 

regulamento, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Artigo 9º, ponto 3, considera que os ocupantes deveriam participar na discussão dos 

preços; -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Artigo 10º, ponto 1, propôs o alargamento do horário relativo à montagem; --------------  

 ----------- Artigo 12º, ponto 4, referiu não concordar com o método de licitação definido, em que, 

na sua opinião, o mais adequado seria por sorteio, visto que daria as mesmas oportunidades a 

todos. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Artigo 13º, ponto 5, solicitou clarificação sobre as regras de exclusividade. ---------------  

 ----------- Artigo 14º, ponto 1 – estando previsto o pagamento antecipado, questiona se o valor 

é igual para todos os espaços e se é cobrado algum valor após a realização do sorteio. ----------  

 ----------- O membro Nuno Claro apresentou louvor ao Vereador Carlos Canais e restante 

Executivo pela elaboração do presente Regulamento que na sua opinião se justifica. Referiu ter 

sido assumido publicamente que as Associações teriam prioridade na atribuição de espaços, 

sendo que o texto apresentado não manifesta essa opção. ------------------------------------------------  

 ----------- O Vereador Carlos Canais explicou que os preços das bebidas, designadamente da 

cerveja, têm a ver com a empresa selecionada, sendo que não serão impostos preços e os 

intervenientes irão ser ouvidos. Não existindo consenso, terá que ser a Câmara a tomar a 

decisão.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao horário de montagem informou que o mesmo é indicativo, no entanto, 

ressalvou, que por uma questão de organização foi estabelecido um horário limite para 

poderem proceder aos testes. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que se refere à licitação, considera que é mais correto do que a realização de um 

sorteio, atendendo aos argumentos que cada um dos interessados poderá apresentar. -----------  
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 ----------- No que concerne aos produtos exclusivos, será dada informação aos participantes 

relativos à lista dos produtos que não poderão vender. -----------------------------------------------------  

 -----------  O sorteio tem por objetivo prevenir alguns constrangimentos que possam ocorrer 

com a localização de cada um dos stands.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao número 2 do artigo 7º, explicou que o Executivo já definiu a 

prioridade às Associações, pelo que pensa que essa situação está salvaguardada. ----------------  

 ----------- O membro Anabela Sotaia pediu novamente a palavra para informar que não 

concorda com as explicações apresentadas pelo Vereador no que se refere à licitação e 

considera que o apoio às Associações Concelhias não está espelhado no artigo em referência.  

 ----------- O membro Nuno Claro, embora compreenda a urgência da aprovação do 

Regulamento, não concorda que no artigo 7º esteja clara a prioridade às Associações, tanto 

mais que aquele artigo, no seu entender, está pensado para a candidatura e não para a 

decisão de preferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida, no âmbito das comemorações do Mês de Prevenção Contra os Maus 

Tratos Humanos e Infantis, os trabalhos foram interrompidos, para que os membros se 

associassem à ação promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Condeixa, que consistiu na largada de balões pelas crianças dos Estabelecimentos de 

Educação Pré-Escolar, na Praça da República. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Retomados os trabalhos, o Vereador Carlos Canais pediu novamente a palavra para 

explicar que o Regulamento apresentado mereceu a análise dos Técnicos da Câmara 

Municipal, referindo ainda, que os objetivos poderão ser definidos anualmente. ---------------------  

 ----------- O membro Paula Travasso, considerando o afirmado pelo membro Nuno Claro 

relativamente ao número 2 do artigo 7º, sugere a inclusão de um terceiro ponto que explicite a 

preferência a Instituições ou Organismos, não especificando o intuito de se enquadrarem nos 

objetivos anuais definidos paras as festas. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia Municipal atendendo a que qualquer alteração proposta 

terá que retornar ao Executivo, e dada a urgência na aprovação do documento para o ano em 

curso sugeriu, que o mesmo fosse aprovado e posteriormente feitos os necessários ajustes. ----  

 ----------- O membro Nuno Claro embora concordando com as palavras do Presidente da 

Assembleia, lamenta, que da parte da Câmara Municipal sejam ignorados os contributos dados 

por esta Assembleia com o objetivo de melhorar o documento. -------------------------------------------  

 ----------- O membro Raul Pratas mencionou que fez parte de anteriores comissões das Festas 

de Santa Cristina e que era usual existir um processo de licitação dos espaços. --------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara referiu que existe a possibilidade de alterar o documento, 

visto que não é um documento fechado, no entanto é importante dispor de um Regulamento 

que estabeleça regras para a realização das festas do corrente ano, sugerindo que, em 
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próximos documentos, as diferentes bancadas remetam antecipadamente as propostas de 

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

 ----------- O membro Nuno Redinha no uso da palavra expôs que o Regulamento privilegia o 

uso de copos de plástico, alertando que nas tasquinhas e por tradição o vinho é servido em 

copos de vidro, o que em termos ambientais é mais correto. ----------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia colocou o documento à votação, tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com uma abstenção da CDU. --------------------------------------------------------  

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

 

4.5 Discussão e votação da Alteração do Regulamento do Orçamento Participativo de 

Condeixa-a-Nova. 

 

 ----------- Foi presente o Regulamento em epígrafe, tendo o Presidente da Assembleia 

colocado o mesmo à discussão. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No uso da palavra cedida pelo Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Carlos 

explicou sucintamente as alterações efetuados ao Regulamento. ----------------------------------------  

 ----------- O membro Luís Caridade pediu a palavra para referir o seguinte: ---------------------------  

 ----------- O Orçamento Participativo é caso de sucesso no Concelho, sendo referência a nível 

Nacional que muito se orgulha. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como todo o processo que envolve pessoas, entidades e mecanismos informáticos, 

necessita sempre de afinações. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como objetivos últimos, um Orçamento Participativo procura a discussão pública e a 

negociação entre cidadãos sobre ideias e projetos culminando, de facto, para uma escolha 

democrática e representativa. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com vista à melhoria do processo, em especial, relativo à votação, recomenda o 

seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Sessão de apresentação pública, a cargo dos promotores com espaço para 

perguntas e respostas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. As senhas de votação deverão ser fornecidas exclusivamente ao próprio, ou via 

CTT; -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Definir um tempo máximo para o período entre a primeira votação e a última; --------  

 ----------- 4. Existir um controlo da votação, através de endereço IP. ------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro informou que subscreve na íntegra as palavras do Presidente 

da Junta de Freguesia de Ega, Luís Caridade, sugerindo algumas alterações ao documento 

tais como: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Número 2 do artigo 10º deverá ser retirado “se assim achar útil”; ----------------------------  
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 ----------- Número 3 do artigo 4º, pontos ii) e iii) da alínea b) do número 3 do artigo 13º, retirar a 

referência a “obras”, visto que estão previstos projetos imateriais. ---------------------------------------  

 ----------- Em seguida, questionou o significado da expressão “maior valor” contida no número 

6, do artigo 15º, que na sua opinião deveria ser substituído por “maior mérito”. ----------------------  

 ----------- Quanto ao artigo 18º, entende que a informação prestada sobre a tendência da 

votação potencia alguns constrangimentos já referidos. ----------------------------------------------------  

 ----------- O membro Graça Figueiredo partilhando a preocupação relacionada com a votação, 

considera que sendo o processo acompanhado pelo Centro de Estudos Sociais, ou seja, por 

pessoas com larga experiência nesta área, as possíveis alterações foram convenientemente 

analisadas. Destacou ainda, que os projetos de Condeixa foram dos poucos executados a nível 

nacional.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Vereador Carlos Canais explicou que existindo várias propostas para o mesmo 

local, terá que haver consenso entre as partes e em caso de empate vencerá a de maior valor.  

 ----------- Em resposta ao membro Luís Caridade referiu que as senhas de votação são 

enviadas pelo correio. Relativamente ao endereço de IP, o mesmo não será viável, uma vez 

que nem toda a população tem acesso a meios informáticos.  --------------------------------------------  

 

 ----------- O membro Raul Pratas pediu a palavra para esclarecer que uma das propostas 

vencedoras foi apresentada por si, a título individual, para a qual não houve campanha e troca 

de votos, visto que a mesma era transversal ao Concelho. Na sua opinião, a atribuição de 3 

votos a cada cidadão é que tem sido o motivo de discussão, e a atribuição de apenas 1 voto, 

limitaria a votação em mais do que um projeto. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Luís Caridade informou que relativamente à recolha de impressos tem 

informação contrária, ou seja, é possível uma pessoa recolher os impressos de outros. 

Manifesta ainda, que a melhor forma de fazer política será apresentar a mais-valias de cada 

um dos projetos, repudiando que uma mesma pessoa vote por outros. ---------------------------------  

 ----------- O membro Helena Diogo pediu a palavra para referir que os votos foram enviados 

pelo correio e terá que se ter em atenção que as pessoas mais idosas que pretendam votar 

não têm forma de o fazer, questionando como se ultrapassaria esta questão. ------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal reforçou que este não é documento fechado e que 

atendendo à data de entrada em vigor, o mesmo deveria ser aprovado, sendo as alterações 

propostas efetuadas posteriormente, na medida em que algumas sendo questões de forma, 

não necessitam de nova aprovação por parte do Executivo. Declarou ainda, que as propostas 

apresentadas pelo membro Luís Caridade merecerão análise detalhada do Executivo. ------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia, no uso da palavra, informou que existindo abertura por 

parte do Executivo em analisar as propostas de alteração, o membro Nuno Claro deverá fazer 
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chegar as suas sugestões, devendo o Executivo comprometer-se em trazer à próxima sessão 

as conclusões sobre as propostas apresentadas. ------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia colocou à votação o documento em apreço, tendo 

mesmo sido aprovado, por unanimidade, com a seguinte declaração de voto, do membro Luís 

Caridade que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Voto favoravelmente as alterações introduzidas ao Regulamento do Orçamento 

Participativo de Condeixa-a-Nova e recomendo de forma veemente, que o Executivo possa 

estudar formas e/ou processos para melhorar o processo de votação, impedindo a adulteração 

dos objetivos preconizados pelo projeto, democrático e participativo”. ----------------------------------  

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

 

4.6 Discussão e votação da Alteração ao Regulamento Municipal de Apoio a Entidades 

Desportivas. 

 

4.7 Discussão e votação da Alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio 

a Entidades Diversas. 

 

 ----------- Por se tratar de documentos com matéria análoga, foi proposta a discussão conjunta 

dos dois documentos, que foi aceite pelos presentes. -------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, foram presentes os Regulamentos mencionados em epígrafe, tendo Vereador 

Carlos Canais após autorização do Presidente do Assembleia, apresentado os objetivos dos 

mesmos, destacando que existindo alguns constrangimentos por parte das Associações e 

Entidades Desportivas na apresentação dos requisitos necessários, os referidos documentos 

foram adequados à legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro pediu a palavra para afirmar que os dois Regulamentos 

merecem a sua aprovação, no entanto, entende, que os anexos devem fazer parte do 

Regulamento, podendo confluir com a aprovação do mesmo. Deste modo, sugeriu a eliminação 

da alínea c) do artigo 6º do Regulamento referenciado no ponto 4.6 e o ponto 4, do artigo 8º do 

Regulamento mencionado no ponto 4.7 -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Maria João Simões pediu a palavra para referir que concorda com o 

apresentado pelo membro Nuno Claro. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia colocou à votação, o Regulamento Municipal de 

Atribuição de Apoio a Entidades Diversas e o Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a 

Entidades Desportivas, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar os 

mesmos, com as alterações propostas. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -------------------  
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4.8 Proposta do Órgão Executivo para autorização da renovação do procedimento 

concursal para recrutamento por tempo indeterminado na carreira e categoria de técnico 

superior na área de ciências de educação. 

 

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

 ----------- Colocada à votação a referida proposta, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a renovação do procedimento concursal para recrutamento por tempo 

indeterminado na carreira e categoria de técnico superior na área de ciências de educação. ----  

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

 

4.9 Proposta do Órgão Executivo para autorização de 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 carreira e categoria 

de Técnico Superior, na área de Turismo, para a Unidade de Desenvolvimento 

Socioeconómico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento e Turismo. 

 

 4.10 Proposta do Órgão Executivo para autorização de 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 carreira e categoria 

de Técnico Superior, na área de Engenharia Agropecuária, para a Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos. 

 

4.11 Proposta do Órgão Executivo para autorização de abertura de um procedimento 

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

tempo indeterminado, para recrutamento de oito postos de trabalho na carreira e 

categoria de Assistente Operacional (Auxiliar dos Serviços Gerais), para o Serviço de 

Educação do Gabinete de Qualificação e Coesão Social. 

 

 ----------- Foram presentes as propostas relativas aos pontos 4.9, 4.10 e 4.11, tendo a 

Assembleia Municipal autorizado, por unanimidade, a abertura dos procedimentos concursais, 

referidos nos pontos em questão. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As deliberações foram aprovadas em minuta para efeitos imediatos. -----------------------  

 

4.12 Conhecimento da listagem de compromissos plurianuais de contratos de aquisição 

de bens e serviços. 



Página 17 de 21 

  MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova  
 

 

  

 

 ----------- Foi presente a listagem em epígrafe, tendo a Assembleia Municipal tomado 

conhecimento da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.13 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 aprovou o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais. – Tomada de conhecimento. 

 

 ----------- Foi presente a informação mencionada em epígrafe, a qual já tinha sido entregue 

previamente por via eletrónica a todos os membros e que se junta por fotocópia à presente ata 

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

 ----------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 

 ----------- Conforme acordado no início da reunião, passou-se de seguida ao período “antes da 

ordem do dia”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3. Período Antes da Ordem do Dia 

 

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

 ----------- O membro Vítor Teixeira pediu a palavra para apresentar uma moção, em nome da 

bancada do PS, contra a privatização da Empresa Geral de Fomento (EGF), que se anexa à 

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

 ----------- De seguida o membro Nuno Claro pediu a palavra para manifestar que estranha a 

apresentação desta moção visto que, em tempo, o Presidente da Câmara tinha sugerido 

discutir este tema em sessão da Assembleia Municipal.  ---------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal informou que está disponível para discutir este 

assunto com os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal e que a Câmara 

Municipal está a preparar uma providência cautelar contra esta medida, tendo sido proposto 

em reunião de CIM a apresentação conjunta, que mereceu a aprovação. -----------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia colocou à votação a referida moção, tendo sido 

aprovada por maioria, com 3 votos contra da bancada do PSD. ------------------------------------------  

 ----------- O membro Avelino Santos apresentou uma declaração de voto, referindo que esta 

moção deveria ter tido o contributo prévio das restantes bancadas, com assento nesta 

Assembleia, votando contra apenas por esse motivo. -------------------------------------------------------  
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 ----------- O membro Gisela Martins informou que é conhecida a posição do BE sobre esta 

matéria, manifestando que seria importante a apresentação da providência cautelar em 

conjunto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro pediu a palavra para ler um documento relativo a uma 

proposta de resolução sobre o apoio ao Associativismo (isenção do IMI), que se anexa à 

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

 ----------- O Presidente da Assembleia Municipal informou que independentemente da proposta, 

não tem conhecimento de que qualquer Associação tenha efetuado o pedido de isenção do IMI 

e que o Serviço de Finanças, quando é exercida a atividade nas instalações, o tenha recusado.  

 ----------- O membro Nuno Claro explicitou que a proposta vai no sentido de a Assembleia 

Municipal diligenciar junto da Câmara Municipal, para que esta tome uma decisão sobre o 

assunto. Referiu ainda, que o motivo da apresentação da proposta é que, com exceção do 

Clube de Condeixa e a Associação da Venda da Luísa, mais nenhuma reúne condições para 

usufruir desse benefício. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Vereador Carlos Canais esclareceu que esta questão surgiu na última reunião 

realizada com as Associações e que tinha sido informado que foi concedida essa isenção às 

Associações que a solicitaram. Comunicou ainda, que foi remetida por correio informação da 

forma como poderão pedir essa isenção. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu autorização para se ausentar da sessão o membro Graça Figueiredo. ------------  

 ----------- O Presidente da Câmara acrescentou que será efetuado o levantamento e análise 

das situações para posterior avaliação. No entanto, informa que caso não exista legislação de 

enquadramento dessas Associações, não poderá ser a Câmara Municipal a atribuir essa 

isenção.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro referiu que, na sequência da proposta apresentada, irá enviar 

à Câmara Municipal os procedimentos legais inerentes a esta situação. Clarificou que 

exercendo cargo numa direção de uma Associação, esta questão não colide, visto que aquela 

é arrendatária do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia colocou à votação a proposta em discussão, tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Conceição Costa pediu a palavra para sugerir que nos canteiros 

existentes junto à escola EB2/3 sejam colocadas flores ou outras plantas, para tornar o espaço 

mais verde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Carlos Godinho questionou sobre as próximas ações que irão ser 

desenvolvidas sobre o PNE Digital e sugeriu a consulta do site da Câmara Municipal de 

Coimbra, no que se refere à promoção do tecido empresarial. --------------------------------------------  



Página 19 de 21 

  MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova  
 

 

  

 ----------- O membro Anabela Sotaia felicitou a Comissão das Comemorações do 25 de Abril, a 

Câmara Municipal e a Assembleia Municipal pelas atividades realizadas, lamentando a não 

divulgação da constituição da Comissão no programa e do momento de poesia realizado. 

Seguidamente, deixou um apelo para a participação nas Comemorações do 1º de Maio. ---------  

 ----------- Referindo-se à “Semana do Cabrito” propôs que a mesma não seja realizada nos 

restaurantes conforme previsto, porque considera que irá afastar mais as pessoas. Quanto à 

Feira do Queijo, lamentou a coincidência da data da realização com a Romaria da Sr.ª do 

Circulo, não obstante a organização não ser apenas do Município. --------------------------------------  

  ---------- O membro Miguel Pessoa destacou a exposição de cerâmica que irá ser integrada na 

Feira do Queijo, visto que estarão presentes doze empresas de cerâmica às quais estão 

ligadas muitas famílias, tendo também impacto histórico. Sugeriu que no Museu POROS, seja 

contemplada a cerâmica. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em memória de Vasco Graça Moura, recentemente falecido, relembrou, que este foi 

membro do júri do Prémio Literário Fernando Namora. Nessa sequência, comemorando-se em 

2019 o Centenário de Fernando Namora considera que deveria ser estabelecida ligação ao 

Prémio com o seu nome. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo subjacente o relatório da Comissão Europeia que refere que existem 40 a 42 

milhões de pessoas a viver na prostituição/exploração, propõe que a Câmara Municipal 

contemple na área social uma eventual ação direcionada para a prostituição existente às portas 

do nosso Concelho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que foi votado, por unanimidade, no Parlamento Galego a introdução do 

ensino da língua portuguesa. Entregou algumas publicações municipais, que trouxe da sua 

deslocação a Longjumeau, destacando que aquelas dispõem de um espaço para a oposição se 

pronunciar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo registado alguns problemas em Alcabideque, designadamente no lavadouro, 

Castellum, parque infantil, valetas, informou o Presidente da Junta de Freguesia dos mesmos. 

 ----------- Tal como proposto em anterior sessão, reforça que seria importante a aplicação de 

coimas a quem alimentar os pombos na Praça da República, visto que se trata de um perigo 

para a saúde pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro José Luís Cardoso questionou sobre a data de início e quais as obras que 

irão ser realizadas na ETAR de Bruscos e para quando se prevê a pavimentação da estrada do 

Beiçudo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Avelino Santos reforçou a intervenção do membro Miguel Pessoa em 

relação a Alcabideque, mencionando ainda que o parque e os jardins de Conímbriga 

necessitam de intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O membro Luís Pedro pediu a palavra para manifestar que, futuramente, em sua 

opinião, a feira do Queijo deverá manter-se nas aldeias e não no centro da vila. --------------------  

 ----------- O membro Vítor Teixeira concorda que a data da realização da Feira do Queijo não 

deveria coincidir com a romaria da Srª do Circulo e lamenta o facto de a mesma não se efetuar 

no Zambujal, local de produção do queijo. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Nuno Claro, no uso da palavra, reiterou que a gravação das sessões seria 

útil, nomeadamente, para registar eventos, como o que ocorreu nesta Câmara Municipal na 

noite anterior ao 25 de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contendo o guia distribuído no Trail apenas os restaurantes de Condeixa, sugeriu que 

em próximas organizações fossem também contempladas as áreas de alojamento.  ---------------  

 ----------- Referiu ainda a coincidência das datas da realização do Festival de Cabrito da Lousã 

com o da Semana do Cabrito de Condeixa. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- O membro Paulo Simões esclareceu que relativamente às questões colocadas sobre 

Alcabideque, tem conhecimento de que já existe autorização para a intervenção naqueles 

espaços.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Assembleia em resposta ao membro Nuno Claro no que diz respeito 

à gravação das sessões, explicou que as mesmas se iniciarão quando estiverem reunidas as 

condições técnicas e legais, enunciando que, no âmbito dos direitos liberdades e garantias 

pessoais, o direito à imagem configura um bem jurídico digno de proteção constitucional, em 

que confere às pessoas singulares a faculdade exclusiva de reprodução, difusão ou 

publicitação da sua própria imagem, com carácter comercial ou não, bem como o direito que as 

mesmas têm de impedir que um terceiro possa praticar esses atos sem a sua prévia 

autorização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à identificação dos membros da Comissão das Comemorações do 25 de 

Abril, informou, que foi seguido o Protocolo do ano anterior. Quanto ao momento de poesia, o 

evento surgiu após a elaboração do programa. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal informou que a ação realizada com o IAPMEI foi 

direcionada para pequenas empresas. Considerou interessante a sugestão de consulta do site, 

tanto mais que a criação de emprego é uma prioridade para o atual Executivo, tendo já 

decorrido outra iniciativa. É também objetivo reforçar, em termos de recursos humanos, o 

Gabinete de Empreendedorismo e já iniciaram um estudo sobre a iluminação pública. ------------  

 ----------- Quanto às Comemorações do 25 de Abril, considera que foram diferentes e dignas da 

própria evocação, embora não tenham tido a adesão esperada. -----------------------------------------  

 ----------- No que se refere à alteração da Semana do Cabrito transmitiu que a mesma decorreu 

a pedido dos restaurantes, sendo a participação alargada a 12 restaurantes do Concelho, 
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Salientou ainda que a poupança do investimento com a tenda poderá reforçar a divulgação e 

promoção do evento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Relativamente à Feira do Queijo, explicou que a organização da mesma está a cargo 

das Terras de Sicó e foi opção realizar o evento, este ano, no centro da vila, disponibilizando 

um espaço de destaque à Freguesia de Zambujal. -----------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à integração da cerâmica no Museu POROS, concorda com a 

sugestão apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à ETAR de Bruscos esclareceu que a mesma se encontra em fase de projeto 

e que posteriormente enviará informação mais detalhada à Assembleia Municipal. -----------------  

 ----------- Relativamente ao folheto distribuído no Trail, elaborado conjuntamente com a 

Associação “Mundo da Corrida”, justificou que a integração dos restaurantes foi uma sugestão 

de última hora, no entanto concorda que em futuras ações deverá ser incluída informação 

sobre o alojamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao problema relacionado com os pombos na Praça da República, informou 

que foi solicitado parecer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------  

 

 ----------- O membro Nuno Claro pediu a palavra para questionar sobre a hipotética instalação 

de uma nova média/grande superfície comercial em Condeixa e se o Presidente da Câmara 

alguma informação a dar à Assembleia Municipal sobre o assunto. -------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador António Ferreira informou que formalmente não têm conhecimento. ---  

 

 

Final da Ata 

 

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

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 

 

 

 


