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------- Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, 

no Salão Nobre dos Paços do Município de Condeixa-a-Nova, decorreu uma Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------- 

 

------- 1. Intervenção do Público. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 2. Período Antes da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------- 

------------ 2.1. Discussão e votação das atas da sessão ordinária de 25 de junho de 2018 e da sessão 

extraordinária do dia 22 de agosto de 2018;- ------------------------------------------------------- ----------------- 

------------ 2.2. Análise do expediente e informações;--------------------------------------------------------------- 

------------ 2.3. Intervenções dos membros da Assembleia Municipal.------------------------------------------ 

------- 3. Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------3.1. Contratos plurianuais celebrados entre 16/06 a 15/09 de 2018 – Tomada de 

conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

c), do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

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

 --------- 3.3. Projeto de Convenção de Geminação e de Cooperação entre o Município de Djemila, 

da República Democrática e Popular da Argélia, e o Município de Condeixa-a-Nova, da República 

Portuguesa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------  A sessão foi presidida pela Presidente da Assembleia Municipal, Anabela Rodrigues de 

Lemos, secretariada por Maria Clara Madeira Simões, 1ª secretária, e por Bruno João Almeida 

Natário, 2.º secretário da Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------  A Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a sessão, deixando votos de bom 

trabalho aos membros da Assembleia Municipal, ao Executivo e ao público presente. De seguida, 

procedeu à verificação da presença dos membros que constituem esta Assembleia Municipal e 

constatou a presença de vinte e oito membros que constituem este Órgão, a saber:------------------- 

 ------------Anabela Rodrigues de Lemos; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Raúl Marques Lopes Pratas; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; ----------------------------------------------------  
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 ------------Albano José Simões Leandro; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Marília Tomé Pedroso dos Reis Torres; ------------------------------------------------------------------  

 ------------Frederico Tomé Fontes (em substituição de José Manuel Facas Reis); -------------------------  

 ------------Luís Miguel Manaia Caridade; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tiago Avelino Mendes Acúrcio; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Bruno João Almeida Natário; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Miguel Simões da Fonte Pessoa;  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Maria Clara Madeira Simões; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Luís Miguel Simões da Silva; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tiago António Marques Picão; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------André Braga de Oliveira Costa; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Susana Margarida Costa de Almeida Devesa; ---------------------------------------------------------  

 ------------Laurinda da Costa Pereira; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nelson Michael Dias Simões; -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Salomé dos Santos Baptista Bizarro; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Jorge Manuel Lucas de Almeida; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ana Maria Teixeira Mendes Filipe; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------João Carlos Ribeiro Lameiro (Presidente da Junta de Freguesia de Anobra); -----------------  

 ------------Daniel Tomé Gonçalves (Presidente da Junta de Freguesia de Ega); ---------------------------  

 ------------José Manuel Costa Mendes (Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro); --------------  

 ------------Célia Cristina Barrocas Simões (Representante da Junta de Freguesia de Zambujal);------  

 ------------Paulo Jorge da Silva Simões (Presidente da União das Freguesias de Condeixa-a-Nova e 

Condeixa-a Velha); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo (Presidente da União das Freguesias de 

Sebal e Belide); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------José Luís dos Santos Cardoso (Presidente da União das Freguesias de Vila Seca e Bem 

da Fé). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal informou que solicitaram substituição alguns membros, 

pelo que foram feitas as substituições de acordo com a lei em vigor e com o Regimento da 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Nuno 

Moita da Costa, a Vice-Presidente, Liliana Marques Pimentel e os Vereadores Carlos Manuel de 

Oliveira Canais, António Lázaro Ferreira, Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Nuno Manuel 

Mendes Claro e Arlindo Jacinto Matos. -------------------------------------------------------------------------------  
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1.  Intervenção do Público. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Dando início à ordem de trabalhos e existindo público em sala a Presidente da Assembleia 

Municipal deu nota dos termos regimentais para o registo de intervenções, tendo sido solicitada a 

palavra pelo Sr. Rui Pinela, residente da Urbanização Quinta do Barroso, que interveio na qualidade 

de munícipe e de pai de uma criança que frequenta, no corrente ano letivo, a Escola Básica n.º 3 de 

Condeixa, e iniciou a sua intervenção por se dirigir ao Executivo para solicitar esclarecimento sobre 

a retirada das impressoras de pequeno porte que tinham sido adquiridas no anterior ano letivo pelos 

Pais e Encarregados de Educação para uso dos professores nas salas de aula. Refere tratar-se de 

uma preocupação da generalidade dos Pais e Encarregados de Educação, dado que a informação 

que tem chegado é que o plafond atribuído aos professores para fotocópias é manifestamente 

insuficiente. Deste modo, pretende saber se existirá alguma possibilidade de aumentar o plafond de 

fotocópias por aluno ou, caso não seja possível, se as impressoras podem regressar às salas de 

aula, por se tratarem de equipamentos que são custeados pelos pais e não pelo Município. ----------  

 ------- Concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que iniciou a sua intervenção por 

cumprimentar os presentes e desejar as boas vindas aos membros que pela primeira vez participam 

nestas sessões da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Posto isto, concedeu a palavra à Vice-Presidente Liliana Pimentel que começou por 

contextualizar a situação, nomeadamente que no ano letivo anterior tinha sido surpreendida com a 

colocação de pequenas impressoras por gabinete ou por sala de aula no Centro Educativo e que 

no início do ano os professores pediam algum valor aos pais para aquisição de tinteiros para as 

referidas impressoras. Deste modo informou que no Centro Educativo existe impressora e 

fotocopiadora de grandes formatos, e que a Câmara Municipal atribuiu um plafond por aluno 

manifestamente superior ao referido e que também o Agrupamento de Escolas concede 

determinado número de cópias, nunca tendo negado inclusive qualquer aumento ou reforço do que 

está instituído. Refere ainda que não considera importante existirem impressoras de pequenos 

formatos em cada sala de aula, na medida em que os consumíveis e manutenção deste tipo de 

equipamentos é bastante mais elevado em relação aos equipamentos de grandes formatos e que 

tem sido política do atual Executivo, desde a tomada de posse, a redução destes. Conclui a sua 

intervenção referindo que foram criadas condições e sensibilizados os professores para a utilização 

dos equipamentos de grandes formatos, com plafond de fotocópias por aluno superior ao referido e 

considera que a opção de retirada dos pequenos equipamentos não tem reversão possível. ---------  

 ------- No uso da palavra, a Presidente da Assembleia Municipal remeteu o assunto para a sessão 

ordinária de fevereiro, reforçando que, existindo a escolaridade obrigatória de doze anos 

caracterizada pela gratuitidade do ensino, não faz sentido que sejam cobrados aos pais quaisquer 

montantes para a reprodução de documento. No que se refere aos plafonds atualmente existentes, 

a Presidente da Assembleia Municipal esclarece que os professores têm disponíveis trinta 
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impressões a preto e branco por aluno e por mês, fornecidas pelo Agrupamento de Escolas; três 

impressões a preto e branco por aluno e por mês, fornecidas pela autarquia; duzentas cópias a preto 

e branco e cinquenta cópias a cores para a coordenadora de estabelecimento, fornecidas pela 

autarquia; vinte e cinco cópias a preto e branco por para os professores de apoio educativo, também 

fornecido pela autarquia; e, por fim tem ainda um financiamento de doze euros por aluno, por ano 

destinado a expediente e limpeza e financiado pelas Juntas de Freguesia, para além dos manuais 

oferecidos pelo Ministério da Educação e dos cadernos de atividades fornecidos pela Autarquia. ---   

 ------- Em resumo, acredita que a informação trazida à Assembleia Municipal não estaria correta e 

que o Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal estavam a ser onerados com equipamentos 

que não tinham adquirido e cujos custos de manutenção e de consumíveis para os equipamentos 

adquiridos para as salas se revelavam elevados. ------------------------------------------------------------------  

 

2. Período Antes da Ordem do Dia.------------------ ---------------------------------------------------------------  

2.1. Discussão e votação das atas da sessão ordinár ia de 25 de junho de 2018 e da sessão 

extraordinária do dia 22 de agosto de 2018.-------- -------------------------------------------------------------- 

---------No que se refere a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota da inexistência 

de qualquer pedido de reformulação das atas, prosseguindo com a votação de ambas e tendo sido 

aprovadas por unanimidade pelos membros que estiveram presentes nas referidas sessões.--------- 

 

2.2. Análise do expediente e informações ;------------------------------------------------------------------------ 

 ------- Relativamente ao expediente, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota do envio do 

mesmo por correio eletrónico para os membros da Assembleia Municipal à medida que foi sendo 

rececionado pela Mesa da Assembleia Municipal, tendo sido remetida a seguinte informação: ------- 

 ------- Declarações de consentimento para a gravação áudio e compra de dispositivos para 

gravação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Uma moção proveniente da Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho, contra o 

encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos de Arazede; -----------------------------------------  

 ------- Uma moção aprovada pela  Assembleia Municipal de Tomar, defendendo a abolição nas 

portagens A13 e A23; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Lei-quadro sobre a transferência de competências para as autarquias, assim como um 

resumo das principais alterações nele constantes, da autoria do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O nº 296 do jornal associação Portuguesa de Deficientes que está disponível para consulta 

junto dos elementos da Mesa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Uma comunicação da Fenprof, apelando à não assunção das competências na área da 

educação, previstas na Lei-quadro atrás mencionada; -----------------------------------------------------------  
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 ------- A Presidente da Assembleia Municipal deu nota ainda da receção e aceitação pela Mesa da 

Assembleia Municipal da justificação apresentada pelo membro José Manuel Costa Mendes para a 

ausência à sessão de 25 de junho último e também pelo membro Miguel Pessoa para a ausência à 

sessão extraordinária de 22 de agosto último. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer outra informação relativa a este ponto, a Presidente da Assembleia 

Municipal prosseguiu com a ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. Intervenções dos membros da Assembleia Municip al.------------------------------------------------- 

 ------- Da introdução a este ponto a Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra aos 

membros da Assembleia Municipal, tendo iniciado com a intervenção do membro Daniel Tomé que 

apresentou o seguinte voto de pesar pelo falecimento do funcionário da Junta de Freguesia da Ega: 

“Faleceu aos 52 anos de idade o nosso trabalhar Lúcio Monteiro Varela por atropelamento no 

passado dia 21 do corrente mês. Um trabalhador humilde e dedicado, acatando as ordens sempre 

com um sorriso, fazendo dele um bom funcionário, iniciando as suas funções nesta autarquia no dia 

31 de maio deste ano. Perante este momento de luto, a Freguesia da Ega propõe que a Assembleia 

Municipal agora reunida delibere: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1. Aprovar o presente voto de pesar pelo falecimento de Lúcio Monteiro Varela, aguardando 

um minuto de silêncio em sua memória; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 2. Manifestar à sua família as mais sinceras condolências.” --------------------------------------------  

 ------- Reunida a concordância de todos os presentes na Assembleia Municipal quanto ao proposto 

pelo membro Daniel Tomé, foi feito um minuto de silêncio em memória do Senhor Lúcio Monteiro 

Varela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prosseguindo com as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, foi concedida a 

palavra ao membro Tiago Picão que agradeceu e felicitou o Município, em especial o atual Executivo 

pela dinamização e divulgação do Museu PO.RO.S, pelos prémios internacionais atribuídos ao 

museu pela “Heritage in Motion 2018” na passada sexta-feira. Realçou um dos prémios de grande 

prestígio que premeia em particular o melhor museu interativo na Europa, o que apesar de não 

trazer fundos monetários, traz maior divulgação ao nosso museu. Referiu ainda a estranha ausência 

de apoios por parte das entidades competentes nacionais, nomeadamente relacionadas com o 

Turismo, não só através da atribuição de fundos, como também pela ausência de divulgação. -------  

 ------- Seguiu-se a intervenção do membro Raúl Pratas que fez também uma breve referência aos 

prémios atribuídos ao Museu PO.RO.S, à sua importância para Condeixa e ao orgulho que sente 

quando vê o Município de Condeixa aparecer nos meios de comunicação social por motivos como 

este. Concluiu a sua intervenção para dar os parabéns ao Executivo pelo arranque do ano letivo. --  

 ------- Concedida a palavra ao membro Conceição Costa que começou por referir os problemas com 

a água existentes no Concelho, referindo que tinha visto na imprensa que onze dos municípios 
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vizinhos tinham a intenção de se juntar para formar uma empresa intermunicipal de tratamento de 

águas e saneamento, por forma a garantir a qualidade da água e simultaneamente um custo baixo 

da mesma. Pretende assim saber se Condeixa se pretende associar a estes onze municípios ou 

caso não o venha a fazer se os Condeixenses não serão prejudicados com essa decisão. ------------  

 ------- Ainda em relação à temática da água, chamou à atenção para o Rio do Cais que está 

praticamente seco, pretendendo saber o que está previsto ser feito, dado que em anterior sessão 

da Assembleia Municipal se falou na possibilidade de criação de um espelho de água. Por sua vez, 

referiu o facto de se plantarem plantas à volta desse mesmo rio e deixarem-nas ao abandono 

fazendo com que sequem. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Outra das questões levantadas pelo membro Conceição Costa relaciona-se com uma notícia 

recente que dá conta de que os Municípios de Soure, Mira e Oliveira do Hospital iria ter primazia 

num novo sistema de saúde oral nos Centros de Saúde, questionando se esta iniciativa também 

estaria prevista para Condeixa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por fim, sugeriu que fossem promovidos cursos direcionados para as necessidades do nosso 

Concelho, como por exemplo os calceteiros ou cuidadores de idosos. ---------------------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao membro Frederico Fontes que 

demonstrou o seu desagrado quanto ao facto de no ponto de água de Casével o portão ainda se 

encontrar partido e assim de livre acesso ao local. Outro assunto abordado relacionou-se com as 

árvores envolventes a esse mesmo ponto de água que poderão dificultar o acesso a eventuais meios 

aéreos para abastecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- De seguida foi concedida a palavra ao membro Susana Devesa que questionou o Executivo 

acerca do ponto de situação do Orçamento Participativo Jovem para o corrente ano e também sobre 

os projetos pendentes. Questionou ainda em relação aos lotes de terreno à venda junto ao mercado 

municipal, nomeadamente de já foram recebidas propostas, qual o destino de eventuais verbas e 

qual a solução para o facto de se perder algum estacionamento nesta zona em consequência desta 

mesma venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi concedida a palavra ao membro Nuno Gaspar que começou por congratular o Executivo 

pelos prémios atribuídos ao Museu PO.RO.S. No entanto, propõe que seja alargada a promoção do 

Município não só através das rotas entre o Museu e as Ruínas de Conímbriga, como também pela 

captação de visitantes ao centro de Condeixa e a outros pontos relevantes para o Concelho. Referiu 

também, apesar da grande divulgação por parte da Câmara Municipal, a escassez de informação 

do Museu PO.RO.S por parte do Turismo do Centro.  

 ------- Questionou ainda acerca da aquisição do minibus que faria a ligação entre o PO.RO.S e as 

Ruínas de Conímbriga. Aproveitando ainda esta questão, revelou alguma preocupação quanto aos 

gastos com a manutenção e conservação do museu, já que na documentação facultada para a 

presente sessão surge um novo contrato de prestação de serviços com um técnico superior com 
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conhecimentos em línguas estrangeiras, que onerará o Município em cerca de vinte e quatro mil 

euros. Deste modo solicita que numa próxima sessão sejam facultadas, para consulta dos membros, 

as contas relativas ao Museu, questiona ainda se não existiria outra solução que substituísse esta 

contratação e quantos mais funcionários serão necessários para o museu. --------------------------------  

 ------- Outra questão levantada está relacionada com a Associação Empresarial existente em 

Condeixa, criada em 2016 e sendo a Câmara Municipal de Condeixa uma das promotoras desta, 

pretende saber se estão a ser estudadas iniciativas para dinamizar do comércio local. Questionou 

ainda acerca do trabalho que está a ser desenvolvido pelo Gabinete de Apoio ao Empreendedor, 

nomeadamente quantos empreendedores já conseguiram apoiar e se a Câmara Municipal dispõe 

de algum apoio para empreendedores que pretendam instalar-se no nosso Concelho. -----------------  

 ------- Relativamente ao pelouro criado no início deste mandato relacionado com a Inovação, 

Desenvolvimento e Economia Circular, pretende saber o tem sido feito neste último ano. --------------  

 ------- Por fim, questionou acerca do projeto criado no passado no âmbito do Orçamento 

Participativo Jovem, relacionado com uma Incubadora de Empresas, tendo sido celebrado um 

protocolo com o Instituto Pedro Nunes, pretendendo saber o ponto de situação do mesmo. -----------  

 ------- Concedida a palavra a Presidente da Câmara, Nuno Moita, que iniciou a sua intervenção por 

se associar ao voto de pesar pelo falecimento do Senhor Lúcio Monteiro Varela. -------------------------  

 ------- Prosseguiu assim a sua intervenção por fazer também referência ao prémio atribuído ao 

Museu PO.RO.S, por se tratar do melhor prémio ao nível Europeu na área, realçando não só o 

trabalho desenvolvido pelo atual Executivo, como também pelo anterior Executivo liderado pelo Eng. 

Jorge Bento e que teve um papel importante na condução do projeto para apoio a fundos 

comunitários. Aproveitou este assunto para sugerir que a presente Assembleia Municipal também 

se manifeste publicamente, através de uma declaração demonstrativa da sua posição e também 

manifestando o desconforto quanto à ausência apoios, financeiros e de promoção. ---------------------  

 ------- Quanto ao arranque do ano letivo, realçou a obra na cozinha da escola azul, na ordem dos 

cento e cinquenta mil euros e que permitiu solucionar o problema da ausência de refeitório nesta 

escola, evitando que as crianças se tenham de deslocar de uma escola para outra para usufruir da 

refeição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No que se refere à questão relativa à associação intermunicipal levantada pelo membro 

Conceição Costa, esclareceu que este assunto já foi algumas vezes abordado em anteriores 

sessões da Assembleia Municipal, no entanto continua a considerar que o Município de Condeixa 

se deva associar ao Município de Coimbra e Mealhada e não aos onze municípios que surgiram na 

comunicação social, dado que considera que o nosso município não tem o mesmo grau de 

investimento, nem o mesmo grau de qualidade de infraestruturas de água que esses onze. Por outro 

lado, refere que não se prevê uma baixa nas tarifas da água e que brevemente se verificará 

precisamente o contrário, por forma a cumprir com as exigências da ERSAR. -----------------------------  
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 ------- Em relação ao Rio do Cais, registou o formulado pelo membro. ---------------------------------------  

 ------- No caso do projeto de saúde oral que também surgiu nos meios de comunicação local, 

esclareceu que se trata de um projeto “piloto” que arrancará nos municípios referidos e que se 

espera que alargue a todos os municípios, não sendo obviamente Condeixa uma exceção. 

Acrescentou ainda que para este tipo de projetos geralmente são selecionados alguns municípios 

numa fase inicial, verificando-se posteriormente o seu alargamento aos restantes, como aconteceu 

com a unidade de saúde móvel, em que o Município de Condeixa em conjunto com Montemor-o-

Velho fazem parte do projeto “piloto” e mediante o seu grau de sucesso se estenderá aos restantes 

municípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em conclusão às respostas às questões do membro Conceição Costa, o Presidente da 

Câmara Municipal esclareceu que o Gabinete de Inserção Profissional tem procurado promover 

cursos de formação profissional financiados, a decorrer na Casa do Povo e que têm de alguma 

forma sido referenciados, tendo por base um estudo dos desempregados no nosso Concelho. ------  

 ------- Concedida a palavra à Vice-Presidente, Liliana Pimentel, esclareceu que todos estes cursos 

são supervisionados e validados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional e que a questão 

dos calceteiros também está em análise, no entanto estas formações exigem mínimos de 

formandos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Novamente no uso da palavra, Nuno Moita acrescentou que também a Associação 

Empresarial tem feito um pouco o trabalho de aproximar os desempregados às empresas. -----------  

 ------- No que concerne às questões levantadas pelo membro Frederico Fontes, o Presidente da 

Câmara registou a sua intervenção e irá pedir aos serviços técnicos para avaliar a situação. ---------  

 ------- Relativamente ao Orçamento Participativo Jovem, foi lançado esta semana o concurso para 

uma obra de uma anterior edição, relativamente à construção da sede dos escuteiros. Quanto à 

nova edição, ainda não há data prevista para o início, sendo certo que não é intenção do Executivo 

abandonar este projeto, embora considere que poderá ter de ser reformulado o modelo existente. --  

 ------- Quanto aos lotes de terreno que se encontram em venda junto ao mercado, esclareceu que 

as verbas se enquadrarão nas receitas de capital, pelo que serão canalizadas para a realização de 

obras. A questão do parque de estacionamento não se coloca na medida em que o uso dos terrenos 

para esse fim é indevido, estando a ser estudada uma solução para esta situação. O concurso 

encontra-se vazio de momento, não existindo propostas e a verba resultante da venda destinar-se-

ia a reforçar a tesouraria. No entanto como a empresa Farmalabor manifestou interesse em adquirir 

terrenos junto às suas instalações, esta questão ficou solucionada, permitindo assim alguma 

margem para a venda destes lotes de terreno. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Relembrou ainda que a questão dos roteiros, faz parte do programa eleitoral e que o minibus 

irá iniciar a sua atividade no próximo dia 27 de setembro, Dia do Turismo, onde irá fazer a 

interligação das Ruinas de Conímbriga ao Museu PO.RO.S. Deu nota ainda que de futuro iremos 
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ter um posto de turismo na bilheteira das ruinas para que possamos fazer esta divulgação e 

estabelecer proximidade. O PO.RO.S atualmente tem cerca de 24.000 visitantes, sendo apenas 

uma parte que paga os cinco euros do bilhete, os restantes são escolas em que o valor é 

manifestamente inferior. Espera-se com esta iniciativa junto das Ruinas de Conímbriga permita 

chegar aos 35.000 visitantes. Quanto aos recursos humanos, neste momento existe apenas um 

funcionário afeto ao PO.RO.S e que esta necessidade de recrutamento prende-se com o facto do 

Executivo estar constantemente a recorrer a prestadores de serviços com conhecimentos de línguas 

à medida das necessidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prosseguindo com a sua intervenção, esclareceu que o projeto em curso na Escola Feminina 

é a substituição do projeto que se encontrava previsto para a escola da Venda da Luísa. No entanto, 

neste momento houve a necessidade de redirecionar este espaço para um projeto na área da 

hotelaria e prevê-se que comece a funcionar no primeiro semestre de 2019. Quanto à incubadora 

de empresas, poderá vir a funcionar na antiga fábrica da cerâmica na Faia, estando ainda o processo 

em análise pelas entidades competentes. ----------------------------------------------------------------------------  

--------Para dar resposta às questões levantadas pelo membro Nuno Gaspar e relacionadas com a 

economia circular, o Presidente da Câmara Municipal concedeu a palavra à Vereadora Ana Manaia 

que esclareceu que o pelouro da Inovação e Desenvolvimento trabalha em conjunto com o Vereador 

do pelouro do Empreendedorismo e com o Presidente da Câmara Municipal. Quanto à economia 

circular é perfeitamente normal que ainda não haja resultados visíveis, na medida em que os 

programas que estão agora abertos (Nacionais e Europeus) preveem medidas inovadoras, que 

ainda estão num baixo nível de maturação tecnológica (baixo TRL) para que promovam a 

reintrodução no mercado de um produto que se encontra em fim de vida útil. Esclareceu ainda que 

neste âmbito foram apresentadas duas candidaturas ao horizonte 2020, em que o Município de 

Condeixa foi pioneiro junto com a Câmara do Porto e com a Universidade de Brunel em Inglaterra, 

pelo que estamos atentos a todos apoios que poderão surgir.-------------------------------------------------- 

 ------- Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara aproveitou para cumprimentar a atual 

direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, presente na sessão, 

apresentando as suas desculpas por não o ter feito no início. --------------------------------------------------  

 ------- Concedida a palavra ao membro Miguel Pessoa que iniciou a sua intervenção por fazer 

referência ao prémio recebido, demonstrando-se bastante honrado pelo mesmo. Prosseguiu dando 

nota da existência de missiva a propor que o nome de Amílcar Morgado passe a existir como nome 

de rua, sendo que é proposta a rua onde viveu e que atualmente se designa como Rua da Cidade 

de Bretten, pelo que sugere que se escolha outra localização por forma a não causar alguns 

transtornos com registos. Deu nota ainda da descoberta em Condeixa-a-Velha de uma nova moeda 

datada de 97 A.C. e também, no interior da muralha, uma moeda em ouro do Séc. IV. Relembrou 

ainda que decorre um espetáculo das Muralhas do Mondego, na Figueira da Foz. Por último, fez 
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referência à moção entregue à Mesa da Assembleia, que foi distribuída pelos presentes e que está 

relacionada com a transferência das competências para as Autarquias, propondo-se com esta 

moção que este assunto seja abordado numa próxima sessão da Assembleia Municipal. --------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal colocou a apreciação a referida moção, tendo sido 

aprovado por unanimidade a integração deste assunto na ordem de trabalhos numa próxima sessão 

da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prosseguindo com a intervenção dos membros, foi concedida a palavra ao membro Tiago 

Acúrcio que referiu que relativamente à questão do nome de rua abordado pelo membro Miguel 

Pessoa e de acordo com a informação de que dispõe de que se tratará apenas de uma Travessa 

da Rua Cidade de Bretten e que, em representação do Bloco de Esquerda, não se opõe a esta 

alteração, dando nota de que o assunto deverá ser encaminhado para a Junta de Freguesia e 

também para a Comissão de Toponímia. Agradeceu a colocação de uma placa espelhada junto ao 

LIDL, mas sugeriu que fosse equacionada a circulação nesta rua, dado que a visibilidade ainda é 

reduzida. Solicitou ainda que fosse equacionada a colocação de bloqueadores de estacionamento 

na Eira Pedrinha junto à rua principal e a substituição de um dos espelhos junto às urbanizações. --  

 ------- Foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que referiu nada ter a opor em 

relação à alteração do nome da rua e que o assunto já foi encaminhado para a Junta de Freguesia 

para avaliação. Quanto às restantes questões, tomou nota das sugestões para que sejam 

solucionadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No uso da palavra o Presidente da União de Freguesias de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-

Velha alertou para o facto da alteração do nome da rua implicar a alteração da morada por parte de 

todos os moradores. Prosseguiu dando os parabéns ao Executivo por um conjunto de obras que 

tem levado a cabo nos últimos meses, nomeadamente no que se refere ao investimento no 

saneamento em Condeixa-a-Velha e Ameixeira, e também a obra de requalificação do Nascente do 

Rabo que abastece de água a Ribeira de Bruscos, por exemplo. ----------------------------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal Resumiu as felicitações apresentadas propondo a 

formulação de um voto conjunto de congratulação pela atribuição do prémio de melhor Museu 

Multimédia atribuído ao Museu PO.RO.S. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Raúl Pratas para sugerir a elaboração de uma moção associada 

ao voto de congratulação a solicitar apoios a várias entidades. ------------------------------------------------  

 ------- Colocada à votação a proposta para a formulação da referida moção, foi a mesma aprovada 

por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para colocar algumas questões, tendo sido informado 

pela Presidente da Assembleia Municipal que o tempo da bancada o PSD já tinha sido esgotado, 

sugerindo que colocasse as suas questões em sessão futura. -------------------------------------------------  
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 ------- Concluídas as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, a Presidente da 

Assembleia Municipal colocou a apreciação da Assembleia Municipal a introdução de um novo ponto 

na ordem de trabalhos e que se relaciona com o Projeto de Convenção de Geminação e de 

Cooperação entre o Município de Djemila, da República Democrática e Popular da Argélia, e o 

Município de Condeixa-a-Nova, da República Portuguesa.------------------------------------------------------  

 ------- Colocado à votação a introdução deste ponto foi a mesma aprovada por maioria, com os votos 

contra dos membros do Bloco de Esquerda passando a figurar como ponto 3.3. da Ordem de 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Ordem do Dia.----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 

------- Concluído o ponto dois da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia Municipal passou 

para o terceiro ponto, Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

3.1. Contratos plurianuais celebrados entre 16/06 a  15/09 de 2018 – Tomada de 

conhecimento.-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 

-------Não existindo qualquer questão relativa a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal 

prosseguiu com a Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro , que aprovou o Regime Jurídico das 

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

--------Foi dada novamente a palavra ao Presidente da Câmara que realçou alguns pontos 

constantes no documento entregue relacionado com a atividade do Executivo nos últimos meses.--

--------Pediu a palavra o membro Luís Silva para apresentar as suas desculpas pelo seu atraso, 

solicitando que lhe fossem facultados os tempos não utilizados pela bancada do PSD. Questionou 

ainda o critério utilizado para a seleção dos representantes da Assembleia Municipal que se 

deslocaram à visita à cidade de Bretten e concluiu a sua intervenção alertando para um problema 

existente num passeio na Urbanização Quinta do Barroso.------------------------------------------------------ 

--------Em resposta a Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que o tempo utilizado pela 

bancada do PSD tinha sido esgotado e que por essa razão não lhe foi concedida a palavra. Quanto 

à visita à Cidade de Bretten, esclareceu que foi convidada pelo Executivo e que entendeu estender 

esse mesmo convite ao membro Miguel Pessoa, pelo trabalho que tem desenvolvido em prol do 

Concelho, nomeadamente pelas ações de interligação entre cidades geminadas, pelo que não 

existiu nenhum critério muito rebuscado.------------------------------------------------------------------------------ 
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3.3. Projeto de Convenção de Geminação e de Coopera ção entre o Município de Djemila, da 

República Democrática e Popular da Argélia, e o Mun icípio de Condeixa-a-Nova, da República 

Portuguesa. --------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 

-------Foi concedida novamente a palavra ao Presidente da Câmara que, de forma breve e clara, 

explicou a intenção e premência da introdução deste ponto na ordem de trabalhos.--------------------- 

-------Pediu a palavra o membro Frederico Fontes para dar nota de que recebeu a documentação 

relativa a este ponto pouco tempo antes da presente sessão, que não teve tempo para analisar, não 

conhece a cidade em questão e o que poderá efetivamente interligar com Condeixa, pelo que a sua 

intenção de voto se direcionará para a abstenção.----------------------------------------------------------------- 

-------No uso da palavra, o membro Miguel Pessoa referiu que foram realizados vários encontros 

com vários países, que conhece bem as pessoas que estabeleceram a interligação com Condeixa 

e que foram essas pessoas que tomaram a iniciativa de nos contactar.-------------------------------------- 

-------O membro Conceição Costa referiu que o assunto deveria ser melhor estudado e sugeriu a 

geminação com uma cidade Europeia, como por exemplo de uma cidade italiana.----------------------- 

-------Luís Caridade pediu a palavra para realçar a importância deste tipo de parecerias e que o 

Município de Condeixa é demasiado pequeno para as rejeitarmos.------------------------------------------- 

-------Pediu a palavra o membro Salomé Bizarro para referir que não teve oportunidade de analisar 

o assunto, pelo que se absterá.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Concedida a palavra a Nuno Gaspar para referir que percebe as razões para a premência 

deste assunto, no entanto considera que não é importante estabelecermos protocolos com todos os 

países por onde passaram os Romanos.------------------------------------------------------------------------------ 

-------Tiago Acúrcio deu nota de que este assunto deveria ter sido remetido para os membros da 

Assembleia Municipal atempadamente, como por exemplo quando o Executivo tomou conhecimento 

dele e agendou a reunião extraordinária do Executivo. Informou ainda que a sua intenção de voto 

se revelaria desfavorável, pedindo à Mesa da Assembleia Municipal para juntar a seguinte 

declaração de voto: "Face à importância do assunto que estamos a votar, o mesmo já ter ido à 

Reunião Extraordinária de Câmara hoje de manhã, convocada dentro dos prazos legalmente 

estipulados, e que os proponentes, vereadores do PS, já sabiam à partida que seria aprovado, pois 

o PS tem a maioria no Executivo, toda a documentação deveria ter sido enviada à AM para análise, 

no mínimo, aquando da convocatória da Reunião de Câmara Extraordinária e não a 3 horas da 

realização desta assembleia. Voto contra, não porque discorde da geminação, mas porque um 

assunto desta importância não pode ser tratado de forma apressada por haver urgência em que o 

protocolo seja assinado a 3 de outubro de 2018 e não considerar que se encontram esclarecidas as 

vantagens do mesmo."------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Novamente no uso da palavra, Miguel Pessoa referiu que estão já a ser feitos contactos com 

Ravena, em Itália para uma possível pareceria.--------------------------------------------------------------------- 
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-------A Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para referir que estes protocolos de 

geminação são oportunidades de desenvolvimento para o Município, quer ao nível cultural e 

histórico, quer ao nível da partilha de conhecimentos. Releva, no entanto, o pouco tempo existente 

para uma análise cuidada do tema, mas  considera tratar-se de atividades que abrem uma série de 

portas para os intercâmbios que se podem estabelecer.---------------------------------------------------------- 

-------Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal referiu não ver esta 

germinação como uma má parceria e que a proposta surgiu por parte da Argélia. Salienta ainda o 

facto de se tratar de uma cidade que já é património da UNESCO desde 1982 e que se revelaria 

também importante para a candidatura que estamos a apresentar para que as Ruínas de 

Conimbriga sejam consideradas também património da UNESCO.-------------------------------------------- 

-------Findas as intervenções, a Presidente da Assembleia Municipal colocou a proposta a votação, 

tendo sido aprovada por maioria, com os votos contra de um elemento do PSD e outro do BE e com 

a abstenção dos restantes elementos do PSD e do BE.---------------------------------------------------------- 

 

Final da Ata 

 ------- Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou 

encerrada a reunião às vinte horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que será 

assinada pela Presidente e pelos Secretários. ----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

A Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

A Primeira Secretária 

 

 

O Segundo Secretário 

 

 

 

 

 

 

 


