MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova

ACTA Nº 3/2014

SESSÃO ORDINÁRIA

DE 30-06-2014

Página 2 de 17

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova

ATA NÚMERO 3/2014
----------- Aos trinta dias do mês de junho 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 28-04-2014; -------------------------------------------------

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

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

4.Discussão e votação do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino
Superior; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Discussão e votação do Regulamento Municipal de Funcionamento e Gestão do Serviço de
Refeições Escolares do 1º Ciclo do Ensino Básico; ----------------------------------------------------------

6. Discussão e votação do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares da Rede
Pública; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Discussão e votação do Regulamento Municipal das Atividades de Animação e Apoio à
Família;- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Discussão e votação do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares em Veículos
Camarários; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Discussão e votação da Alteração do n.º 8, do artigo 8º, do Regulamento do Parque de
Estacionamento Subterrâneo do Centro Cívico de Condeixa-a-Nova; ----------------------------------10.Discussão e votação do Regulamento Municipal de Organização e Funcionamento do
Mercado Municipal do Concelho de Condeixa-a-Nova; ------------------------------------------------------

11. Proposta do Órgão Executivo para autorização da renovação do procedimento concursal
para recrutamento por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Técnico Superior –
Engenharia Eletrotécnica; -------------------------------------------------------------------------------------------
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12. Autorização para a celebração de Acordos de Execução entre a Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova e as Juntas de Freguesia/União de Freguesias do Concelho, nos termos da
al) K), do artigo 25º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------

13. Proposta do Órgão Executivo para autorização da realização da despesa com o contrato
para fornecimento de eletricidade para as instalações alimentadas em baixa tensão especial e
em média tensão e baixa tensão normal, pertencentes ao Município de Condeixa-a-Nova, pelo
prazo de 1 ano, uma vez que o encargo resultante do fornecimento é plurianual e o valor
estimado da despesa é de 555.000,00 euros acrescidos de IVA; ----------------------------------------14. Deliberação para transferência do património (imobiliário e mobiliário) da Assembleia
Distrital de Coimbra, para a CIM Região de Coimbra; -------------------------------------------------------

15.Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da alínea c),
do artgº 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das
Autarquias Locais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 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; --------------------------------------------------------- Paulo Júlio Moreira Caseiro; ------------------------------------------------------------------------------------- José Manuel Duarte Ventura; ------------------------------------------------------------------------------------ Maria da Graça Correia Figueiredo; ---------------------------------------------------------------------------- Daniel Tomé Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------------------------ Anabela Batista Cortez Sotaia; ---------------------------------------------------------------------------------- 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; -------------------------------------------------------------------------------- Vítor Luís Donário Teixeira; -------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Manuel Borges de Oliveira Godinho Ferreira; ------------------------------------------------------ Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo; -----------------------------------------------------
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----------- Miguel Simões da Fonte Pessoa; ------------------------------------------------------------------------------- Celso José Tomé Lopes, que substituiu Luís Miguel Manaia Caridade (Junta
Freguesia de Ega), de acordo com o disposto na alínea c), do n.º 1 do artigo 18.º, do Anexo I
da Lei 75/2013; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- José Manuel Costa Mendes (Junta Freguesia de Furadouro); ------------------------------------------ Paulo Jorge Silva Simões (União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-aNova); -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Raul Marques Lopes Pratas (União de Freguesias de Sebal e Belide); ------------------------------ José Luís dos Santos Cardoso (União de Freguesias de Vila Seca e Bem da Fé);---------------- Luís Pedro de Almeida Ferreira (Junta de Freguesia de Zambujal). ----------------------------------- Efetuada a chamada verificou-se que não compareceram à Sessão, Jorge Filipe
Nunes Gonçalves, Gisela Andreia Ferreira Coelho Martins e João Carlos Ribeiro Lameiro
(Junta Freguesia de Anobra), tendo as respetivas faltas sido justificadas.
----------- Estiveram também presentes na Sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno
Moita da Costa, os Vereadores, Norberto Pires, Liliana Pimentel, Fernando Pita, Carlos Canais
e António Ferreira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aprovação da ata da Sessão Ordinária de 28/04/2014.
O Presidente colocou à votação a ata da sessão anterior, tendo a mesma sido aprovada por
maioria com as propostas de correção apresentadas pelo membro Nuno Claro e com
abstenção de Celso José Tomé Lopes, que substituiu Luís Miguel Manaia Caridade, Presidente
da Junta de Freguesia da Ega, por não ter estado presente na respetiva sessão. -------------------

2. Conhecimento de correspondia recebida.
O Presidente informou que foi entregue um abaixo-assinado sobre reclamação pela libertação
de odores, cheiros e fumos por parte da Empresa Indoliva. O documento contém cerca de 467
assinaturas e é constituído por 68 páginas. Explicou ainda que a Assembleia Municipal irá
oficiar as entidades inclusas no dossier. -----------------------------------------------------------------------Estando presente o representante dos subscritores da Petição, o Presidente deu-lhe a palavra
ao que este informou, que a Petição revela o que o povo de Condeixa sente há um largo
período de tempo e de sobremaneira nesta época, com os cheiros libertados. ---------------------Consideram que esta situação não pode continuar porque se trata de um atentado ambiental.
Considerou ainda não ser tolerável que durante meses sucessivos ninguém tenha levantado a
voz sobre a situação, nomeadamente o Executivo Camarário. ------------------------------------------Referiu ainda que os Condeixenses exigem que os poderes municipais e nacionais façam
cumprir a lei, porque existem ilegalidades. Em sua opinião houve negligência por parte da
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Câmara Municipal. Os subscritores da Petição solicitam ao Presidente da Assembleia Municipal
que os represente enquanto poder máximo no concelho. -------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal informou que foi entregue à Mesa da Assembleia uma
proposta relacionada com a criação de uma Comissão de Acompanhamento Ambiental, que
propõe que a mesma seja composta por 1 membro do Executivo a designar pelo Presidente da
Câmara Municipal e por 1 elemento de cada partido político com assento nesta Assembleia.
Caso a mesma venha a ser aprovada, a sua constituição será divulgada na próxima reunião da
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------O membro Raul Pratas pediu a palavra para questionar, na sequência da proposta apresentada
em reunião de Executivo, realizada a 5 de julho, relativa à deslocalização da empresa Indoliva.
Seguidamente, o membro Nuno Redinha no uso da palavra evidenciou a iniciativa, enquanto
ato de cidadania, de os cidadãos fazerem chegar as suas preocupações a quem de direito. No
entanto, considera que falar de crime ambiental ou ilegalidade, é precipitado, visto que tanto
quanto lhe é permitido saber, a Indoliva dispõe de Licença para poder laborar e o
acompanhamento é feito pela CCDRC (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro), desconhecendo qualquer ilegalidade, pelo que, não obstante tratar-se de
um problema, as palavras do representante da Petição foram exageradas, nomeadamente em
relação à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara autorizou o Vereador Norberto Pires a intervir, para apresentar uma
pequena correção relacionada com a constituição da Comissão, visto que o Presidente da
Assembleia informou que a mesma integra 1 elemento de cada partido e na ata do Executivo,
constam 2 elementos de cada partido. -------------------------------------------------------------------------O presidente da Assembleia esclareceu que a proposta por si apresentada tinha sido entregue
à Mesa e a referida pelo Vereador não chegou à Assembleia Municipal. -----------------------------O Presidente da Câmara Municipal tomou a palavra e pediu ao representante da Petição que
usasse de moderação nas palavras que utiliza, pois não pode aceitar que acuse a Câmara
Municipal de negligência, visto que, sendo os cheiros efetivamente incomodativos, com os
quais também estão preocupados, a fábrica encontra-se a laborar naquele local há mais de 50
anos, com as devidas licenças. A Câmara Municipal não pode encerrar a Empresa porque
aquela não está ilegal. Informou que será o Presidente da Comissão que se irá criar, até
porque é responsável pelo Pelouro. ----------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Presidente da Assembleia colocou à votação a proposta apresentada à mesa
sobre a composição da Comissão, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, pelo que
solicitou aos diferentes partidos representados que fizessem chegar à Mesa da Assembleia os
nomes que a integrarão. --------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Período Antes da Ordem do Dia
O membro Carlos Bicho pediu a palavra para alertar para o facto de que, na sequência das
obras que irão decorrer na Ega, o transito será desviado para uma zona onde habitualmente
não há muito tráfego, pelo que deverão salvaguardar as questões de segurança. Informou
também que estão a ser efectuadas descargas no Rio de Mouros.-------------------------------------O membro Conceição Costa, relativamente à atribuição dos livros ao 1º ciclo, manifestou a sua
satisfação pela solução encontrada pela Câmara Municipal. Solicitou que a Câmara Municipal
alertasse as Estradas de Portugal para a necessidade de proceder à limpeza da rotunda da
Barreira e, novamente sugeriu, que nos canteiros existentes junto à escola EB2/3 sejam
colocadas flores ou outras plantas, para tornar o espaço mais verde. ----------------------------------O membro Raul Pratas apresentou um apelo sobre o IC2 Coimbra-Condeixa e uma questão
relacionada com a deslocalização da fábrica Indoliva, que se transcrevem “Os principais
utentes do IC2 entre Coimbra e Condeixa são os moradores do nosso concelho que
diariamente utilizam esta via para os mais variados fins. Os últimos acidentes graves neste
troço do IC2, causaram oito mortes e vários feridos graves. Estamos perante uma situação que
se pode considerar muito grave. Julgo que todos nós temos o dever de agir no sentido de
pressionar as autoridades competentes para um reforço da segurança nesta via, que poderá
passar por exemplo pela colocação de mais separadores centrais. Deixo aqui um apelo à
Câmara Municipal para que tome rapidamente as iniciativas que achar convenientes para
minimizar este problema” -------------------------------------------------------------------------------------------(

) Na reunião do executivo de 05 de junho, foi aprovada por unanimidade uma proposta

apresentada pelos vereadores do PSD, no sentido da deslocalização da fábrica Indoliva para
um local remoto do concelho.
Tendo em conta as dimensões do concelho de Condeixa e as exigências do próprio PDM,
pergunto se já foi descoberto esse local remoto do concelho ou se poderemos correr o risco de
deslocalizar a fábrica e o problema”. ----------------------------------------------------------------------------O membro Anabela Sotaia pediu a palavra para reforçar as palavras do membro Raúl Pratas
relativamente ao IC2, e referiu que no dia de hoje ocorreu outro acidente. Seguidamente,
questionou se existe objetivo definido para a ocupação da Escola de Sobreiro/Avenal e para
quando está prevista a limpeza do espaço da Feira do 4. -------------------------------------------------Seguidamente o membro Miguel Pessoa sugeriu a colocação de um painel informação sobre o
concelho, nomeadamente cultural, na estrada nacional, visto que aí passam cerca de 60
automóveis por minuto. --------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que, na visita que realizou a Vila Franca de Xira, o Presidente da Câmara
Municipal local, começou com a apresentação do Museu do Neo-realismo, onde se encontram
3 Condeixenses em destaque – Fernando Namora, Manuel Filipe e Manuel Deniz Jacinto.
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Relativamente a Deniz Jacinto, lamentou que, apesar de ter sido prometida a entrega do seu
espólio a Condeixa, o mesmo ainda se encontre na Universidade de Coimbra. --------------------Por último felicitou o Presidente da União de Freguesias de Condeixa-a-Nova/Condeixa-aVelha, pelas comemorações dos 500 anos do Foral de Condeixa. -------------------------------------O membro Nuno Claro pediu a palavra e questionou sobre a vigência do contrato relativo à Fun
Zone implementada na Praça da República. Solicitou esclarecimento se a mesma teve em
atenção a participação portuguesa na prova ou ao Campeonato do Mundo no seu todo.
Solicitou ainda informação sobre se alguma vez a Câmara Municipal equacionou a implantação
de uma piscina fluvial em Condeixa, que permitisse aproveitar a Ribeira de Bruscos e o
cruzamento de águas. ----------------------------------------------------------------------------------------------O membro Tiago Picão solicitou a palavra para felicitar todos os clubes desportivos e atletas do
concelho, pelos resultados que têm vindo a alcançar. -----------------------------------------------------Mais acrescenta, na sequência dos constrangimentos provocados pelo estacionamento
abusivo que se tem registado no centro da vila e pelos acidentes que ocorrem no IC2 e IC3,
propôs a criação de uma Comissão de acompanhamento na área do trânsito - municipal, IC2 e
IC3, composta pelo Executivo e membros de cada uma das bancadas partidárias. ---------------Terminadas as questões, o Presidente da Câmara Municipal, apresentou os seguintes
esclarecimentos e informações: No que se refere ao desvio de trânsito na Ega, informou que o
processo está a ser analisado pelas Estradas de Portugal, porque o trânsito tem que ser
desviado e a circulação dos autocarros terá que ter as questões de segurança asseguradas.
Relativamente às descargas no Rio de Mouros, já solicitou a sua análise e fará chegar ao
Presidente da Assembleia Municipal, as conclusões que vierem a apurar. ---------------------------Quanto aos livros do 1º CEB, referiu que a lei prevê a atribuição de um valor monetário aos
alunos abrangidos pelos 1º e 2º escalão, no entanto a Câmara Municipal decidiu fornecer os
manuais, pelo que, após consenso com os estabelecimentos comerciais da área, será entregue
um vale com o fim específico da aquisição dos manuais num desses estabelecimentos. Do total
de alunos abrangidos, apenas em 60 casos os pais têm vencimento superior a 700€/mês.
Informou ainda que, futuramente a medida poderá ser equacionada para outros níveis de
ensino. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao referido sobre a rotunda da Barreira concorda em absoluto, sugerindo que a
Assembleia Municipal aprove um texto para ser enviado às Estradas de Portugal sobre o
reforço das medidas de segurança, relativamente às questões colocadas pelo membro Raul
Pratas. - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao arranjo do espaço junto à EB2/3, referiu que já sinalizaram a situação, mas ainda
não foi possível resolver. ------------------------------------------------------------------------------------------Também no que se refere ao espaço da Feira dos 4, explicou que apesar de existir vontade e
de estar em orçamento, aguarda resolução. -------------------------------------------------------------------
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Na questão relacionada com a utilização da escola de Sobreiro, informou que ainda não existe
ocupação do espaço, no entanto já iniciaram a cedência de algumas destes espaços,
nomeadamente em Eira Pedrinha onde estão instalados a Associação My Kid Up e o Rancho
Folclórico e a APPCDM também pretende a cedência de um espaço escolar para construir uma
Residência de Emergência. ----------------------------------------------------------------------------------------No que se refere à instalação de placard na estrada nacional, transmitiu que o mesmo já
estava programado para a A1, no entanto poderão avaliar a ideia agora apresentada. -----------Informou que no âmbito do aniversário de Manuel Filipe está programada uma ligação com o
Museu de Vila Franca de Xira. Relativamente ao espólio de Manuel Deniz Jacinto solicitou à
Vice-presidente para transmitir informação mais detalhada. ---------------------------------------------Na questão relacionada com a vigência do contrato da Fun Zone comunicou que o custo foi de
22 mil euros e abrange a totalidade do campeonato mundial. -------------------------------------------Referiu ainda, relativamente à instalação de piscina fluvial, explicou que apesar de não existir
projeto, já foram realizados alguns estudos sobre essa matéria que serão analisados pelo
Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugeriu à Assembleia Municipal a apresentação de uma nota de Louvor aos clubes desportivos
de Condeixa, que deverá constar em ata. ---------------------------------------------------------------------Quanto ao trânsito no centro da vila, informou que irão ser colocados pinos junto à Câmara
Municipal para solucionar o problema e em frente à Igreja irá ser criado um espaço de
estacionamento que também poderá ser a Câmara Municipal a assumir a fiscalização. ---------Em seguida, interveio a Vice-Presidente que, na questão relacionada com os manuais
escolares, esclareceu que, até ao momento, o apoio era monetário e muitas das famílias não
pagavam os manuais, pelo que foi decidido alterar a metodologia. -------------------------------------Referiu ser defensora do ensino gratuito para todos independentemente dos rendimentos. Do
total de alunos do 1º CEB, 80% está integrado no escalão até 800€/mês, que corresponde ao
6º escalão do abono de família. Além do mais, as finanças do Município não serão colocadas
em causa devido a esta medida. ---------------------------------------------------------------------------------Na reunião realizada com o comércio local foi decidido, que serão emitidos vales a ser
descontados nos estabelecimentos na seguinte proporção: 1º ano – 50€, 2º ano 51€, 3º ano –
55€ e 4º ano – 59€. Os alunos integrados nos escalões A e B receberão ainda um vale para
material escolar a ser descontado também nas livrarias/papelarias do Concelho de Condeixa.
O valor dos vales serão de 13€ para o escalão A e de 6,5€ para o escalão B.-----------------------Os livreiros oferecerão uma pequena oferta que poderá ser, por exemplo, um livro de caligrafia
aos alunos do 1º e 2º ano e uma tabuada aos alunos do 3º e 4º ano. ----------------------------------Informou ainda que as escolas do 1º CEB e os Jardins de Infância estão a ser equipados com
computador, impressora e internet. ------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente às comemorações do aniversário de Manuel Filipe, a articulação com o Museu
de Neo-realismo de Vila Franca de Xira passará pela apresentação de algumas obras. ---------Quanto ao espólio de Manuel Deniz Jacinto, explicou que o mesmo ainda não veio para
Condeixa porque terão que ser reunidas as condições ideais para o trazer. -------------------------Seguidamente o Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao Vereador António Ferreira
que informou que pretendem implementar o Plano de Trânsito a breve prazo e que as funções
da anterior Comissão de Análise e Acompanhamento do Transito terminou com o final do
mandato do Executivo e da Assembleia Municipal. A mesma era constituída pelo Executivo,
Representantes dos diferentes partidos, Bombeiros e GNR. O membro Raul Pratas
acrescentou que também faziam parte os Presidentes de Junta de Freguesia da respectiva
área de intervenção e que a sua constituição era proposta em sessão de Assembleia Municipal
sugerindo que, existindo em funcionamento uma Comissão de Toponímia e havendo ligação
entre as áreas poderiam optar por agregá-las. ---------------------------------------------------------------Ao questionar sobre a elaboração da carta de riscos tecnológicos, de degradação de solos e
segurança, o Vereador António Ferreira explicou que a mesma está a ser implementada e que
a fará chegar ao Presidente da Assembleia para ser disponibilizada. ---------------------------------Tomou a palavra o membro Nuno Redinha explicitou que a Comissão de Toponímia está em
funcionamento e que se encontra a realizar um trabalho na Freguesia de Sebal. ------------------O Presidente da Assembleia Municipal alertou para os constrangimentos provocados pela
ausência de identificação das ruas nas novas Urbanizações. -------------------------------------------Solicitou a palavra o membro Conceição Costa e sugeriu a retirada do contentor colocado na
entrada da Rua Dr. Fortunato Carvalho, visto que as pessoas colocam o lixo no chão e os
contentores da Praça da República estão relativamente próximos, logo poderiam servir aquela
zona. --- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Ferreira explicou que retiram o contentor referido, mas, entretanto, foi feito
um abaixo-assinado para o voltar a colocar. ------------------------------------------------------------------O membro Miguel Pessoa solicitou a palavra para destacar as Comemorações que têm
ocorrido no Concelho, nomeadamente Condeixa, Anobra e Ega e o apoio que a Câmara
Municipal tem dado a essas iniciativas. O Presidente da Assembleia agradeceu também o
envolvimento e empenho das Juntas de Freguesia nessas iniciativas. --------------------------------O membro Miguel Pessoa salientou ainda a exposição que esteve patente na Feira
Quinhentista, sobre o património do concelho, convidando os presentes a visitarem as Catorze
Inscrições Romanas da Igreja Matriz. --------------------------------------------------------------------------Posteriormente, pediu a palavra o membro Maria João Simões que enalteceu o evento
realizado nas Ruinas de Conímbriga, pois tratou-se da maior recriação histórica nacional. -----O membro Carlos Bicho sugeriu que antes da ordem do dia das sessões, seja prestada, por
parte do Executivo, a informação de caráter geral. ----------------------------------------------------------
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Por fim, o Presidente da Câmara Municipal realçou o trabalho da Comissão das
Comemorações dos 500 anos Forais Manuelinos no Concelho de Condeixa-a-Nova e o
empenho da União de Freguesias de Condeixa-a-Nova/Condeixa-a-Velha e das Associações
locais na realização da Feira Quinhentista. -------------------------------------------------------------------No que se refere ao evento realizado em Conímbriga, informou que, num dos períodos do dia,
foi registada a presença de cerca de 4 mil pessoas no recinto. Informou ainda que no próximo
ano pretendem manter a iniciativa, ligando Conímbriga ao P.O.R.O.S. e reforçando o
envolvimento das Associações concelhias. --------------------------------------------------------------------

4. Discussão e votação do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o
Ensino Superior.
O Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao Vereador Carlos Canais, que explicou que
esta iniciativa decorre de uma das propostas vencedoras do orçamento participativo, em que o
regulamento foi elaborado com acordo do proponente e a ação tem como objectivo a atribuição
de cinquenta bolsas de estudo a alunos carenciados. -----------------------------------------------------O membro Nuno Claro usou da palavra para louvar o esforço da Câmara Municipal na
regulamentação de várias áreas e para solicitar informação sobre o motivo de integração dos
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, visto que, apesar de nada o mover contra
o ensino particular e cooperativo, foi recentemente apresentada nesta Assembleia, uma Moção
em defesa da Escola Pública. ------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao critério de residência há mais de 1 ano no concelho, considera ser facilmente
aceitável. Caso o agregado familiar resida há 1 ano e 1 dia, já será enquadrável, devendo ser
atestado pela Junta de Freguesia, tal como o número de elementos que constituem o agregado
familiar, o que poderá colocar o Presidente da Junta de Freguesia numa situação menos
confortável, visto que poderá ser necessário recorrer a testemunhas e a intenção poderá ser de
recusa da emissão do documento. Assim, considera que para imprimir maior rigor ao critério e
prevenir eventuais fraudes, poderá ser solicitado recibo por exemplo de consumo de água.
No que se refere ao critério de preferência, concorda que para além da situação social, seja
priorizada a média mais elevada no desempenho académico, mas mesmo assim poderão
existir empates, pelo que sugere que, na perspetiva de cativação de alunos para o ensino
secundário do concelho, poderiam também ser critério a frequência do ensino secundário no
concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por uma questão de transparência, considera que uma lista de códigos não é a metodologia
mais indicada para a divulgação dos resultados finais, pelo que nessa sequência, questionou a
sobre a forma de notificação dos candidatos, se a mesma é feita através do seu código, lista de
códigos, ou têm acesso a todo o processo. --------------------------------------------------------------------
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O Vereador Carlos Canais começou por referir, relativamente aos estabelecimentos de ensino,
que nem todos os cursos são lecionados em estabelecimentos públicos. ----------------------------Quanto ao critério de residência, informa que os procedimentos adotados decorrem da lei e
que o regulamento prevê as devidas sanções em caso de falsas declarações, estando também
prevista, no artigo 6º, a apresentação de nota de liquidação de IMI. -----------------------------------No que se refere à metodologia adotada para publicitação dos resultados, optaram pelos
códigos à semelhança do previsto para os apoios sociais ou outros benefícios, em que não há
divulgação de dados pessoais e a classificação pode ser sempre contestada. ---------------------O membro Nuno Claro acrescentou que a utilização de códigos não dá oportunidade a
qualquer candidato de contestar e o Vereador Carlos Canais contrapôs, explicitando que a
mesma não invalida a contestação de qualquer dos candidatos que considere ter sido lesado.
O membro Anabela Sotaia no uso da palavra, referiu, que ninguém dúvida da defesa da escola
pública de qualidade, só que efetivamente alguns dos cursos não estão integrados no ensino
público universitário, mas sim no privado. No entanto, atendendo ao valor das propinas no
ensino privado, considera que dificilmente o valor da bolsa seja suficiente para o suportar. -----Entende a adoção de listas por códigos porque em sede de reclamação os candidatos poderão
ter acesso ao processo. --------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal informou, que estando prevista a realização de audiência
de interessados, concorda com a salvaguarda dos dados. Quanto à preferência aos alunos que
tenham frequentado o ensino secundário no concelho, não concorda com essa opção porque,
na sua perspetiva, é nos 2º e 3º ciclo que se regista maior redução de alunos por transferência
para outros estabelecimentos de ensino, pelo que, em caso de opção, a prioridade da Câmara
Municipal será pelo incentivo nesses níveis de ensino, nomeadamente através do apoio à
aquisição de manuais escolares. --------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Presidente da Assembleia colocou à votação o documento em apreço, tendo
o mesmo sido aprovado, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------

5. Discussão e votação do Regulamento Municipal de Funcionamento e Gestão do
Serviço de Refeições Escolares do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Foi dada a palavra à Vice-presidente que apresentou os objetivos do documento, tendo o
Presidente da Assembleia informado que os parceiros sociais tinham sido ouvidos neste
processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Avelino Santos solicitou a palavra para referir que é possível que as refeições sejam
confecionadas na própria escola, no entanto obedecem às ementas previstas pela
DGestCentro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Vice-presidente explicou que no Centro Educativo existe um refeitório e que é da
responsabilidade do Ministério da Educação, logo terão que se sujeitar às regras instituídas e
assumir o preço estipulado. ---------------------------------------------------------------------------------------Para o refeitório da Câmara Municipal, tem que haver enquadramento na Plataforma da CIM,
no entanto a elaboração do caderno de encargos é da responsabilidade da Câmara Municipal.
Informou ainda que está a decorrer o procedimento concursal de seleção da empresa
fornecedora para o próximo ano lectivo. -----------------------------------------------------------------------Tendo o membro Nuno Claro solicitado informação sobre o procedimento, caso uma família
pretenda enviar diariamente o almoço para o filho, ao que o membro Avelino Santos informou
que essa matéria é da responsabilidade do Agrupamento de Escolas. --------------------------------Em seguida, o Presidente da Assembleia colocou à votação o documento em apreço, tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------

6. Discussão e votação do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares da Rede
Pública.
Após a apresentação da Vice-presidente das linhas gerais do documento, o membro Avelino
Santos solicitou explicação por não entender a razão da separação entre o transporte escolar
da rede pública e o dos veículos camarários. A Vice-presidente explicou que a razão se prende
com o facto de um ser mais vocacionado para o pré-escolar e 1º ciclo e o outro para os 2º e 3º
ciclos e secundário. -------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Anabela Sotaia pediu a palavra para expressar que a documentação foi
recepcionada pelos membros da Assembleia depois da realização da reunião do Executivo,
pelo que, mesmo que aqueles pretendessem remeter as suas sugestões, as mesmas já não
seriam analisadas. Seguidamente, não concordando com a redação dada à alínea b) do artigo
5º e ao n.º 2 do artigo 6º, solicitou esclarecimentos. A Vice-presidente, comprometeu-se a
clarificar e a alterar os pontos assinalados. -------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia solicitou ao membro Anabela Sotaia que apresentasse proposta
de alteração e sugeriu que poderia ser decidida a indicação de um elemento de cada partido
representado para analisar estas questões antecipadamente. ------------------------------------------O membro Nuno Claro explanou que, caso as alterações apresentadas sejam aceites, terá que
se aprovar novamente o documento, tendo o Presidente da Câmara Municipal transmitido que
o documento poderá ser enviado aos elementos indicados para análise prévia antes da
realização da reunião do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------Após alguma discussão sobre os pontos em referência e não existindo consenso sobre os
mesmos, o Presidente da Assembleia sugeriu que fosse efetuada proposta de recomendações
ao Executivo para análise das alterações assinaladas, o que mereceu a concordância de todos
os presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em seguida, o Presidente da Assembleia colocou o documento à votação, tendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------

7. Discussão e votação do Regulamento Municipal das Atividades de Animação e Apoio
à Família
O membro Avelino Santos solicitou a palavra para lamentar o facto de a componente de Apoio
à Família não ser negociada com a escola, nomeadamente em áreas importantes no
desenvolvimento das crianças, como é o caso da educação física. Considera que aquela
componente está limitada às refeições e ao acolhimento da manhã e no final do dia.--------------A Vice-presidente comunicou que tomou nota da sugestão. ---------------------------------------------Em seguida, o Presidente da Assembleia colocou à votação o documento em apreço, tendo o
mesmo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------

8. Discussão e votação do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares em
Veículos Camarários
Após breve explicação do regulamento em referência, o Presidente da Assembleia colocou à
votação o documento em apreço, tendo o mesmo sido aprovado, por unanimidade. ---------------

9. Discussão e votação da Alteração do n.º 8, do artigo 8º, do Regulamento do Parque de
Estacionamento Subterrâneo do Centro Cívico de Condeixa-a-Nova.
O membro Avelino Santos considera que a alteração proposta favorece os trabalhadores da
Câmara Municipal em prejuízo de outros. ---------------------------------------------------------------------Para o membro Nuno Claro, há muitas ocasiões em que o Estado, e neste caso a Câmara
Municipal, deve corrigir assimetrias, não lhe parecendo que nestas circunstâncias os
trabalhadores da Câmara Municipal se encontrem em desigualdade para procederem a esta
alteração. Em sua opinião, terá que ser aditado ao regulamento relativo às taxas, o valor fixado
para os trabalhadores da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------O membro Paula Travasso reforça que o Regulamento das Taxas terá que ser
necessariamente alterado. ----------------------------------------------------------------------------------------Foi concedida a palavra ao Vereador António Ferreira que começou por transmitir que a
informação dos Serviços Jurídicos foi no sentido de que a opção por 50% do valor atribuído
para os comerciantes, não implicaria a alteração do Regulamento das Taxas. Seguidamente
comunicou que se tratou de uma decisão política. Dezanove trabalhadores que utilizam o
estacionamento e cujos rendimentos são baixos, agravados pela redução de vencimento,
solicitaram a redução. Considera ainda que poderá ser um incentivo para que outros
trabalhadores passem a utilizar o parque de estacionamento. --------------------------------------------
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O membro Raul Pratas acrescentou que existem empresas públicas que também dão
benefícios aos seus trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------------O membro Nuno Claro, no uso da palavra, referiu que lhe parece existir uma motivação
corporativa expressa pelo Vereador António Ferreira. ------------------------------------------------------O membro José Luís Cardoso solicitou a palavra e propôs que a Câmara Municipal
disponibilize também o acesso ao parque aos Presidentes de Junta de Freguesia. O Presidente
da Câmara Municipal informou que o documento não está fechado e que dos120 trabalhadores
da Câmara Municipal, apenas 19 utilizam o parque de estacionamento. Sendo o parque de
estacionamento deficitário em 6.000€, e considera que esta medida poderá aumentar o número
de utilizadores, podendo ainda equacionar a redução do valor para os comerciantes. ------------O membro Maria João Simões solicitou autorização para se ausentar da sala durante a
votação, visto que é parte interessada, enquanto utilizadora e titular de cartão mensal do
Parque de Estacionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação a alteração do n.º8, do artigo 8º, do Regulamento do Parque de
Estacionamento, foi a mesma aprovada por maioria, com 1 ausência e 3 abstenções da
bancada do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Discussão e votação do Regulamento Municipal de Organização e Funcionamento do
mercado Municipal do Concelho de Condeixa-a-Nova.
Foi concedida a palavra ao Vereador António Ferreira que explicou que se trata de um
documento que revoga o anterior, apresentando este as principais alterações. Salienta ainda
que os comerciantes foram ouvidos antecipadamente. ----------------------------------------------------O membro Nuno Claro solicitou a palavra para afirmar que, do que conhece, essa audição não
foi feita e que terão que ter em atenção que os arrendamentos que venham a ser efectuados
terão que se reger pela Lei Geral, visto que não existe legislação específica para arrendamento
em mercado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador António Ferreira contrapôs a afirmação do membro Nuno Claro, dizendo que
dialogou com os interessados e que os informou que iriam proceder a alterações. ----------------Em seguida o membro Nuno Claro colocou algumas questões relativamente ao mesmo. --------O Vereador António Ferreira comunicou, em resposta, que o documento foi elaborado pela
Equipa Técnica da Câmara Municipal, pelo que as questões jurídicas terão que ser analisadas
em sede própria, prestando esclarecimentos relativamente ao horário, ao estacionamento
dentro do espaço do mercado e cedência de espaços. ----------------------------------------------------O membro Nuno Claro considera que muitas das questões levantadas se prendem com opções
políticas, logo não podem ser escudadas em questões jurídicas. ---------------------------------------De seguida, o Presidente colocou à votação o Documento em apreço, que foi aprovado por
maioria com a abstenção do membro Nuno Claro que apresentou a seguinte declaração de
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voto. “Abstenho-me , por considerar que há normas erradas neste regulamento,

nomeadamente as que dizem respeito a contra-ordenações, cuja aprovação ultrapassa
aquilo que é competência de órgãos da natureza desta Assembleia Municipal”. --------------11. Proposta do Órgão Executivo para autorização da renovação do procedimento
concursal para recrutamento por tempo indeterminado, na carreira e categoria de
Técnico Superior – Engenharia Eletrotécnica.
O Presidente da Câmara Municipal explicou que o procedimento está a decorrer, no entanto,
tendo sido apresentadas reclamações o prazo terá que ser alargado. --------------------------------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 – Engenharia Eletrotécnica. -------------------------------

12. Autorização para a celebração de Acordos de Execução entre a Câmara Municipal de
Condeixa-a-Nova e as Juntas de Freguesia/União de Freguesias do Concelho, nos
termos da al) K), do artigo 25º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
O Presidente da Câmara Municipal explicou que se trata de uma reprodução dos Protocolos
que existiam anteriormente, tendo sido elaborado um conjunto de critérios para atribuição de
verbas, com definição de rúbricas. Comunicou ainda que duas das Juntas de Freguesia irão
receber verba inferior à do ano anterior e que, não sendo um documento fechado, poderá ser
revisto, de acordo com a sua aplicação. -----------------------------------------------------------------------O membro Avelino Santos manifestou a sua curiosidade pelo facto de a Junta de Freguesia de
Sebal não ter aderido à reparação das escolas. -------------------------------------------------------------O membro Daniel Tomé considera que para a maioria das Juntas de Freguesia será
complicado cumprir o previsto na alínea a) da Cláusula 1ª, porque não dispõe das condições
adjacentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Raul Pratas explicou que o documento teve o acordo das Juntas de Freguesia e
que, dispondo a Câmara Municipal de Técnicos para a rápida resolução dessas questões, não
se justifica a introdução de verba para reparação das escolas. -----------------------------------------Salientou que a União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, recebeu, no
ano de 2013, pelas 2 Freguesias 18 mil euros e em 2014 irá receber mais 8 mil euros,
enquanto que a União de Freguesias de Sebal e Belide, irá receber verba inferior à recebida
em 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal, em relação à União de Freguesias de Condeixa-aNova/Condeixa-a-Velha, referiu que existem intervenções que passarão para a alçada dessa
União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Refere ainda que se trata de um documento aberto e ponderado, que terá que ser avaliado no
final do ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Alertou para o facto de que a Cláusula 3ª diz respeito ao prazo do acordo, no entanto no ano
passado existiram problemas devido ao final de mandato da Assembleia Municipal e este
documento não prevê o final do mandato. --------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia comunicou que os acordos terão que ir a reunião de Assembleia
de Freguesia e ser publicitados nas respectivas freguesias. ---------------------------------------------Colocado à votação, a Autorização para a celebração de Acordos de Execução entre a Câmara
Municipal de Condeixa-a-Nova e as Juntas de Freguesia/União de Freguesias do Concelho,
nos termos da al) K), do artigo 25º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------

13. Proposta do Órgão Executivo para autorização da realização da despesa com o
contrato para fornecimento de eletricidade para as instalações alimentadas em baixa
tensão especial e em média tensão e baixa tensão normal, pertencentes ao Município de
Condeixa-a-Nova, pelo prazo de 1 ano, uma vez que o encargo resultante do
fornecimento é plurianual e o valor estimado da despesa é de 555.000,00 euros
acrescidos de IVA.
Após breve explicação por parte do Presidente da Câmara, a proposta foi colocada à votação,
tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------

14. Deliberação para transferência do património (imobiliário e mobiliário) da Assembleia
Distrital de Coimbra, para a CIM Região de Coimbra.
O Presidente da Câmara Municipal, no uso da palavra, deu breves esclarecimentos sobre o
ponto em questão.----------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação, a referida deliberação foi aprovada por unanimidade. ---------------------------

15. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da alínea
c), do artgº 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das
Autarquias Locais
Foi presente a informação mencionada em epígrafe, e que se junta por fotocópia à presente
ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 1. --------------------------------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------
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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

