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 ------- Aos trintas dias do mês de abril 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 da ata da sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2018;------------ 

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

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

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

 ------------3.1. Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva 

Avaliação; Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas do Município de 

Condeixa-a-Nova referente ao ano económico de 2017, e conhecimento da apreciação legal de 

contas e respetivo parecer emitido pelo Revisor Oficial de Contas, em cumprimento da alínea e) do 

número 2 ao artigo 77º da Lei 73/2013, de 3 de setembro;------------------------------------------------------- 

 ------------3.2. Discussão e Votação da Segunda Revisão ao Orçamento e as Grandes Opções do 

Plano para o ano de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------3.3. Discussão e Votação do Regulamento do Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova;-- 

 ------------3.4. Discussão e Votação do Regulamento do Serviço de Tele Assistência do Município 

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

 ------------3.5. Discussão e Votação da proposta do Órgão Executivo relativa à constituição da 

Associação de Municípios do Portugal Romano, bem como dos respetivos Estatutos; ------------------ 

 ------------3.6. Conhecimento da Relação dos Contratos Plurianuais de Fornecimento de Bens e 

Serviços, relativa ao período de 16 de fevereiro de 2018 a 15 de abril de 2018;--------------------------- 

 ------------3.7.Apreciaçao da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do n úmero 2, da 

alínea c), do artigo 25°, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

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

 ------- Albano José Simões Leandro------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ------- José Manuel Facas Reis; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ------- Salomé dos Santos Batista 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); ------------------ 

 ------- Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente 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 de Freguesias de Sebal e 

Belide); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 ------- José Luís dos Santos Cardoso (Presidente da União de Freguesias de Vila Seca e Bendafé).-  
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 ------- A Presidente da Assembleia Municipal informou que o membro José Manuel Costa Mendes, 

Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro apresentou justificação escrita da sua ausência à 

última sessão do dia 26 de fevereiro que, depois de apreciada pela mesa, foi aceite; informou ainda 

que por indisponibilidade profissional, solicitaram a sua substituição Luís Miguel Manaia Caridade 

(PS) e Susana Margarida Costa de Almeida Devesa (PSD) pelo que, ao abrigo dos artigos 78.º e 

79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, foram substituídos por Mário 

Miranda Pires dos Santos (PS) e Tânia Alexandra Vidigal Ribeiro (PSD), por indisponibilidade do 

membro Frederico Tomé Fontes e aqui presentes.----------------------------------------------------------------- 

 ------- Estiveram ainda presentes na Sessão, 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, Nuno Mendes Claro e Arlindo Jacinto Matos.---------------------------- 

 

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

 ------- Dando início à ordem de trabalhos e constatando a ausência de público, a Presidente da 

Assembleia Municipal, passou ao ponto seguinte. ----------------------------------------------------------------- 

 

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

2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2018.------------------ 

 ------- No que se refere a este ponto a Presidente da Assembleia Municipal deu nota de que não 

rececionou qualquer pedido de retificação da mesma até à hora da presente Assembleia. Neste 

momento, o membro Conceição Costa solicitou a retificação da sua intervenção, que consta na 

página 12 da referida ata, devendo constar o seguinte texto “e pensar numa época do ano em que 

tal fosse possível, com a participação dos alunos dos cursos profissionais da área de restauração 

das escolas do Concelho”. Depois de retificada a ata, a mesma foi aprovada unanimidade dos 

membros que estiveram presentes na sessão acima mencionada.-------------------------------------------- 

 

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

 ------- A Presidente da Assembleia, Anabela Lemos, informou que, na sequência da aprovação do 

Regimento desta Assembleia Municipal, pelos seus membros, foi solicitado aos serviços jurídicos 

da Câmara Municipal de Condeixa o envio de uma notificação prévia à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD), no que diz respeito à gravação áudio das sessões desta Assembleia, 

constante do artigo 37º do Regimento, pelo que seguir-se-á um pedido de autorização, caso a CNPD 

assim o exija e a solicitação do consentimento a cada um dos membros desta assembleia, para as 

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

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

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

 ------- resenha das intervenções registadas no 2º Encontro da Associação Nacional das 

Assembleias Municipais (ANAM) realizado em Lisboa a 3 de março último,  bem como uma moção 

no encontro aprovada a solicitar a revisão do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) que 

poderão ser consultadas pelos interessados (anexo 1); -----------------------------------------------------------   

 ------- pergunta apresentada na Assembleia da República, dirigida ao Ministério da Saúde pela 

deputada Fátima Ramos no que foi secundada pelos deputados do PSD, sobre o atraso na 

construção da nova maternidade de Coimbra (anexo 2); ----------------------------------------------------------  

 ------- relatório de Observância do Direito de Oposição referente ao ano de 2017, para efeitos do 

exercício de pronúncia, nos termos do nº2 do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, 

aprovado pela Lei nº24/98, de 26 de maio, enviado (por email, a 12/04, do GAP). A Presidente da 

Assembleia informou que não rececionou qualquer iniciativa dos membros desta assembleia (anexo 

3); ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- de acordo o nº2 da alínea c) do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, foi enviada 

informação  recebida do Senhor Presidente da Câmara Municipal relativa ao período de 15 de 

fevereiro de 2018 a 15 de abril de 2018, no que diz respeito à atualização da atividade desenvolvida 

pelo Município, em relação à última informação enviada para a Assembleia Municipal (novembro de 

2017) na qual consta uma breve apresentação dos principais valores dos indicadores financeiros 

mais relevantes em termos da Conta de Gerência; evolução da receita, da despesa e do 

endividamento; foram ainda enviados documentos relativos aos processos judiciais em curso até à 

presente data e às reclamações à Câmara efetuadas pelos munícipes (anexo 4); -------------------------   

 ------- foi reencaminhado pela Presidente da Assembleia o cartaz  das iniciativas programadas e o 

convite para as comemorações de abril (anexo 5). -----------------------------------------------------------------  

 ------- A Presidente informou ainda que teve lugar no passado dia 20 de abril uma sessão da 

Assembleia Intermunicipal onde representaram o Município de Condeixa Anabela Lemos, Raúl 

Pratas, Luís Silva e Tiago Acúrcio, em substituição de Luís Caridade. ---------------------------------------  

 ------- Deu nota ainda de que foi enviado para o Departamento do Ambiente da Câmara Municipal 

o pedido de informação solicitado pelo membro Tiago Acúrcio sobre a inspeção ao equipamento do 

jardim infantil situado no Parque Verde da vila (anexo 6). ---------------------------------------------------------  

 ------- Por fim, a Presidente da Assembleia fez saber que no âmbito estrito das competências desta 

Assembleia, e sempre que seja necessário, a mesma recorrerá a uma assessoria técnico-jurídica 

prestada pela Doutora Teresa Filomena Vinagre Letras, advogada, membro do Conselho Regional 

da Ordem dos Advogados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Finda a intervenção da Vice-Presidente e 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 Municipal. ------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Conceição Costa que referiu a necessidade de mudança do tipo 

de iluminação no parque de estacionamento subterrâneo, para leds que iluminem bem, uma vez 

que se verifica a falta de lâmpadas que podem provocar quedas, sobretudo às pessoas de mais 

idade, principalmente nas escadas; também mencionou a necessidade de se proceder à pintura do 

mesmo. De seguida, elencou situações que considera preocupantes, nomeadamente: -----------------  

 ------- no Centro Educativo -  a falta de cubos/estantes para os alunos colocarem os seus materiais, 

considerando os existentes insuficientes; acrescentou ainda que “atendendo que é na escola que 

se forma e aprende bons hábitos, há que ensinar as crianças a ser cuidadosas e arrumadas, uma 

vez que serão elas os cidadãos de amanhã”; -----------------------------------------------------------------------  

 ------- nas Piscinas Municipais - a avaria  do desumidificador da piscina interior, produz malefícios 

para a nave de madeira; a existência de três cabines de duche, no setor feminino, que se encontram 

fora de serviço; o teto do primeiro andar apresenta sinais de humidade, deve ser reparado e pintado; 

a má conservação do piso da piscina exterior que se encontra cheio de ervas entre os mosaicos e 

desnivelados, dando uma imagem de abandono; ------------------------------------------------------------------  

 ------- na Vila – os passeios apresentam falta de calçada; deveria ser feita uma vistoria para marcar 

os locais onde se verifica essa situação para serem reparados e apesar da falta de calceteiros, é de 

opinião que essa situação deve ser resolvida o mais rápido possível;----------------------------------------  

 ------- no IC2 - chamou a atenção para a necessidade de intervenções em locais específicos, como 

o cruzamento da Rua de Condeixinha com a estrada do Casal da Estrada e a necessidade de 

construção de uma rotunda  para facilitar a entrada e saída da vila, assim como da saída da zona 

Industrial para Coimbra; mencionou o facto de ter de se passar pelo estacionamento do café 

“Amadeu” junto à rotunda da Barreira para sair da vila. ----------------------------------------------------------  

 ------- nos Fornos – referiu que os habitantes desta localidade consideram ter um tratamento 

desigual em comparação com os habitantes da Quinta do Barroso, nomeadamente no que diz 

respeito à falta de passeios desde os armazéns do “Bispo” até à sua localidade, apontando para o 

facto de também não se fazerem limpezas de berma ao contrário do que acontece após o viaduto 

da Autoestrada. Chamou ainda atenção para a necessidade de saneamento para os habitantes que 

confinam com a estrada Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por fim, questionou o Executivo, no que diz respeito aos trabalhos de melhoramento do 

espaço envolvente ao depósito de água da Senhora das Dores; considerou que os Caminhos de 

Fátima devem evitar as estradas movimentadas e não utilizar-se pinos para sinalização do IC2, 
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como sendo um lugar de passagem seguro e uma vez mais, pretendeu obter informação acerca da 

dinamização do comércio local, nomeadamente na realização de uma passagem de modelos. ------ 

-------Foi concedida a palavra ao membro Tânia Ribeiro, que questionou o executivo acerca do ponto 

da situação no que diz respeito à deslocação da Farmácia da Anobra. --------------------------------------  

-------Tomou a palavra o membro Luís Silva que deu as boas-vindas ao membro Tânia Ribeiro, por 

ser a sua primeira participação na Assembleia Municipal e parabenizou a Associação de 

Alcabideque pela organização e realização do Castellum Trail. De seguida chamou a atenção para 

o ponto de água de Casével, que se encontra em mau estado de conservação, nomeadamente o 

muro que necessita de limpeza e reparação. De seguida questionou o executivo acerca da 

possibilidade de recuperação do moinho da Serra de Janeanes e da abertura de concurso para 

empresas para a limpeza da floresta e recolha de materiais. Seguiu-se um pedido de informação 

acerca da integração do Município no Plano de Proteção das Florestas e questionou o facto de ainda 

não se encontrar registada no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a 

equipa de sapadores florestais de Condeixa, apesar de já se ter aprovado a sua constituição e 

formação. Por fim, sugeriu que se deveria tomar a iniciativa de levar a Assembleia Municipal às 

diferentes freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao membro José Manuel Facas Reis 

que apenas pretendeu saber o ponto da situação no que respeita à organização de uma Feira do 

Gado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- De forma a responder às questões levantadas pelos membros da Assembleia Municipal, a 

Presidente da Assembleia deu a palavra à Vice-Presidente da Câmara, Liliana Pimentel, que 

justificou o atraso do Presidente da Câmara, por se encontrar em reunião com o Presidente da 

Câmara Municipal de Coimbra, para discutirem o abastecimento de água em baixa, acrescentou 

que responderia ao que soubesse e deixaria as outras questões para quando o Presidente 

chegasse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Assim, e respondendo ao membro Conceição Costa, no que respeita à iluminação do parque 

de estacionamento, afirmou que já fora detetado o problema e que já está a ser resolvido, informou 

ainda que já foi colocada à consideração alargar o seu período de abertura. Quanto à falta de 

cubos/estantes no Centro Educativo, não compreendeu a questão e pediu explicação a Conceição 

Costa que explicou que nos corredores faltam cacifos, pois as crianças que não os têm colocam 

todos os seus materiais no chão ao que, a responsável pelo pelouro da educação, respondeu que 

iria inteirar-se da situação afirmando que seria com certeza resolvida.---------------------------------------  

------- Dos problemas detetados nas Piscinas Municipais foi dada a palavra ao Vereador Carlos 

Canais que referiu ter conhecimento que foi detetado um chuveiro avariado, mas que foi arranjado 

no próprio dia. Também reconheceu a necessidade de substituição do desumidificador, no entanto 

este equipamento tem um custo na ordem dos cento e cinquenta mil euros, pelo que aguarda uma 
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possível candidatura a fundos comunitários para que se possa avançar com a aquisição, realçando 

que o farão logo que seja possível. Quanto à humidade do teto do primeiro piso, deve-se a uma 

fissura que provoca infiltrações e já estão previstas obras para solucionar esse problema. Quanto 

ao pavimento que envolve a piscina exterior, o procedimento habitual é proceder-se aos arranjos 

antes da abertura da época balnear, uma vez que nesta época do ano ninguém usa a piscina. ------  

 ------- Retomou a palavra a Vice-Presidente para esclarecer o membro acerca da degradação de 

alguns passeios. Assim explicou que ter calçada portuguesa em toda vila é bastante complicado, 

apesar de ser bonito, pois apenas há um calceteiro que não consegue dar a volta a toda a vila e 

reparar tudo o que há para reparar; no entanto vai passar a mensagem para que os técnicos tentem 

solucionar aos poucos as situações de acordo com os meios existentes. Quanto a facto de contratar 

uma empresa, é uma solução já pensada que poderá ser colocada em prática depois das festas da 

vila. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Relativamente à localidade dos Fornos e aos problemas apresentados pelos seus moradores, 

já se encontram previstos nas obras a realizar. Neste momento, pediu a palavra a Presidente da 

União de Freguesias de Sebal e Belide, a quem foi concedida pela Presidente da Assembleia, que 

esclareceu que as limpezas foram feitas em toda a freguesia no início do ano mas que as chuvas 

constantes dificultam que se façam novas limpezas.  -------------------------------------------------------------  

-------A Vice-Presidente tomou novamente a palavra para explicar que já existe orçamento para a 

requalificação do espaço envolvente ao depósito da água na Senhora das Dores e que está prevista 

a sua realização para este ano. Quanto aos Caminhos de Fátima, informou os presentes que a 

Câmara Municipal esteve presente numa reunião para dar continuidade ao projeto relacionado com 

os percursos alternativos às estradas mais movimentadas, sendo que neste momento este projeto 

só está concluído até à cidade de Coimbra. Referiu que já está prevista continuidade deste projeto 

no Município de Condeixa, estando já a ser indicado aos peregrinos um percurso mais seguro e 

alternativo ao IC2. Acrescentou que este projeto será financiado, carecendo da apresentação de 

uma candidatura, no entanto a Câmara Municipal, numa primeira fase, terá de avançar com o 

montante necessário que será devolvido mais tarde. Pediu a palavra o Vereador Carlos Canais para 

informar que o percurso passará pela Eira Pedrinha, onde deverão ser feitos passeios até Condeixa, 

prosseguirá até Condeixa-a-velha, Arrifana, Ega, Rebolia e Relves. Fez saber também que apesar 

do percurso ainda não existir, vai haver um posto de acolhimento no antigo campo de futebol do 

Clube de Condeixa, onde se encontrarão diversas instituições e os escuteiros que encaminharão e 

ajudarão os peregrinos com o apoio da Câmara Municipal. No entanto consideram que é uma tarefa 

difícil obrigar os peregrinos a saírem da IC2. ------------------------------------------------------------------------  

 ------- Para terminar a sua intervenção no que diz respeito às questões colocadas pelo membro 

Conceição Costa, a Vice-Presidente referiu que o desfile de moda foi feito há dois anos mas que 
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não se tornou numa rotina, considerou que foi muito bonito mas que talvez não seja a melhor forma 

de dinamizar o comércio local. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto à questão colocada pelo membro Tânia Ribeiro, foi dada novamente a palavra à Vice-

Presidente que informou que neste momento o processo está parado mas que já há autorização da 

Infarmed para a sua deslocalização. No entanto, reforçou o que já fora dito anteriormente, que o 

proprietário afirmou que não encerraria definitivamente a farmácia de Anobra, passando a ser uma 

para-farmácia, permitindo assim continuar a servir a população, embora noutros moldes. Quanto à 

reversão da situação, atendendo à explicação dada pelo proprietário no que se refere à inviabilidade 

económica do espaço existente, o Executivo considera quase impossível, realçando contudo que 

se trata de uma questão que não depende da Câmara Municipal. --------------------------------------------  

 ------- Em resposta ao membro Luís Silva, foi dada a palavra ao Vereador António Ferreira, que 

informou que a recuperação do moinho da Serra de Janeanes, se encontra orçamentada no plano 

plurianual, que não será efetuada no presente ano, mas em 2019. Relativamente às limpezas dos 

caminhos, afirmou que já se tinham iniciado os trabalhos. Quanto à equipa de sapadores, fez saber 

que o concurso está em curso e que as entrevistas já estão marcadas para o dia 10 de maio.  ------- 

 ------- Solicitou a palavra Luís Silva que chamou a atenção para o facto de o ICNF não ter atribuído 

nem publicitado nenhuma equipa de sapadores em Condeixa, faz com que não esteja oficializada a 

atribuição dessa equipa, o que poderá fazer com que não seja subsidiada. Relativamente a esta 

questão e ainda no uso da palavra o Vereador António Ferreira informou que o INCF deu 

oportunidade para apresentar nova candidatura e que a mesma já foi submetida, pelo que a equipa 

de sapadores prevista será financiada. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Neste momento, chegou à Assembleia Municipal o Presidente da Câmara a quem, depois de 

lhe ser dado conhecimento das questões ainda em aberto, foi dada a palavra por forma a dar 

continuidade aos esclarecimentos aos membros. Iniciou a sua intervenção informando que os 

problemas existentes no ponto de água de Casével já estão a ser acompanhados para reparação.- 

 ------- Relativamente à Feira do Gado, o Presidente da Câmara informou que está prevista a sua 

realização em conjunto com os Municípios de Penela e Soure e que se realizará no antigo campo 

de futebol. Deu nota ainda de que esta feira carece da apresentação de uma candidatura, o que já 

foi feito. Este evento prevê um investimento na ordem dos vinte mil euros. ---------------------------------  

 ------- No que diz respeito ao Plano de Defesa da Floresta, o Presidente da Câmara, Nuno Moita, 

considera que se o ICNF aprovou o plano, com certeza que é aprovado oficialmente, pelo que não 

há motivos de preocupação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi concedida a palavra ao membro Tiago Acúrcio que iniciou a sua intervenção questionando 

a Mesa da Assembleia sobre as gravações das sessões, nomeadamente: se de facto as sessões 
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eram gravadas, se esta sessão estava a ser gravada e se essa situação já não estava prevista no 

anterior regimento e autorizada pelas autoridades competentes. ----------------------------------------------  

 ------- Prosseguiu a sua intervenção solicitando esclarecimentos sobre a existência de um espaço 

circular com piso de areia na Urbanização do Sebal, querendo saber se o mesmo se destinava a 

um parque infantil e se sim, porque não foi aí colocado. ---------------------------------------------------------  

 ------- Relativamente aos Parques Infantis do Parque Verde da Ribeira de Bruscos e Senhora das 

Dores, questionou o Presidente da Câmara sobre o estado do pavimento dos mesmos e se verificou 

a foto que enviara oportunamente. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No que se refere à Limpeza Florestal, Tiago Acúrcio solicitou que fosse feito o ponto da 

situação, nomeadamente à percentagem já realizada, nos trabalhos a cargo da Câmara Municipal 

bem como à área que é da responsabilidade dos privados, mas que ficará a cargo da Câmara 

Municipal de Condeixa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- De seguida, pediu esclarecimentos sobre o procedimento seguido em relação à coima que 

foi aplicada ao novo Centro Comercial da Barreira, a fiscalização municipal em relação à construção 

do salão de eventos realizados na Quinta das Dadas, no Sebal, a má qualidade das infraestruturas, 

sendo o preço do serviço de água tão alto e ainda sobre as constantes ruturas e cortes no 

abastecimento de água.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prosseguiu perguntando para quando estava prevista uma intervenção definitiva no 

abatimento, recorrente, do pavimento de uma zona da Quinta do Barroso. ---------------------------------  

 ------- Por fim, questionou a Mesa da Assembleia sobre os serviços de consultadoria solicitados pela 

Sra. Presidente da Assembleia Municipal, querendo saber se os mesmos representariam um custo 

efetivo para a Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Tomou a palavra a Presidente da Assembleia, Anabela Lemos, para informar o membro Tiago 

Acúrcio, que em relação às gravações das sessões, não tem conhecimento do que acontecia nas 

assembleias anteriores e que haverá um procedimento de notificação prévia à CNPD, seguido do 

questionamento da necessidade de autorização e que só depois de obter as autorizações de todos 

os membros se procederá às respetivas gravações. Informou ainda que os referidos serviços de 

assessoria por si solicitados não representarão qualquer encargo para esta Assembleia Municipal.- 

 ------- Finda a sua intervenção, passou a palavra ao Presidente da Câmara, Nuno Moita, que 

respondeu ao membro supracitado que não tem conhecimento de que haja problemas com o 

pavimento dos parques infantis e que não consegue visualizar as fotos que enviou. ---------------------  

 ------- Relativamente à caixa de areia na Urbanização do Sebal, solicitou a intervenção de Raul 

Pratas, ex-Presidente da União de Freguesias de Sebal e Belide, que informou que aquando da 

construção da referida urbanização foi construído um parque infantil e que os equipamentos nele 

colocados foram mais tarde roubados. Pediu ainda a palavra a atual Presidente da União de 
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Freguesias de Sebal e Belide para informar que rececionou esta semana um pedido proveniente de 

um morador a solicitar a construção de um parque infantil.------------------------------------------------------  

 ------- No que concerne à questão da limpeza florestal, retomou a palavra o Presidente da Câmara 

Municipal, que informou existir um regime de exceção de duzentos e oito mil euros adjudicado para 

limpeza das faixas das estradas municipais, estando ainda a decorrer um concurso por ajuste direto 

para subcontratação e que se encontra na fase de entrega dos documentos de habilitação. 

Acrescentou que neste momento é impossível fornecer dados sobre a extensão de terrenos dos 

particulares que ainda não foram limpos, no entanto já foram enviados esclarecimentos sobre 

procedimentos para ter acesso a um empréstimo para limpeza dos terrenos que não forem limpos 

pelos privados, pelo que se aguarda informação da Guarda Nacional Republicana sobre os terrenos 

que não forem limpos dentro do prazo legal. ------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prosseguiu a sua intervenção explicando que o centro comercial na Barreira, numa fase 

inicial, não se encontrava de acordo com o projetado, uma vez que apresentava um piso mais, no 

entanto a situação foi regularizada e a obra licenciada. ----------------------------------------------------------  

 ------- No que concerne à estrutura construída atrás do restaurante “O Filipe”, a Quinta das Dadas, 

na localidade de Sebal Grande, a situação está a ser regularizada pelo proprietário e está também 

a ser analisada pelo Ministério Público. Referiu ainda que os serviços de fiscalização da Câmara 

Municipal não podem mandar destruir a estrutura, uma vez que se encontra em processo de 

regularização, pelo que vai aguardar resposta da possibilidade ou não da mesma regularização, no 

entanto é de opinião que possivelmente terão de reduzir as dimensões dessa estrutura. ---------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Tiago Acúrcio para saber se os eventos que tem vindo a ser 

realizados nesse espaço foram legalizados, ao que o Presidente da Câmara respondeu que 

enquanto o processo está a decorrer, o proprietário pode realizar os eventos que quiser. Neste 

momento foi dada a palavra ao Vereador António Ferreira, que acrescentou que a ASAE é o 

organismo que fiscaliza essas situações. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Retomou a palavra o Presidente da Câmara, Nuno Moita, para esclarecer a situação relativa 

à rede de água. Assim referiu que é necessário um investimento de um milhão e trezentos mil euros 

para resolver os problemas de rede. Acrescentou que a Câmara Municipal, ao contrário do que 

acontece com o saneamento, não pode avançar sozinha na rede, havendo necessidade de o fazer 

através da CIM ou juntando-se a outro município, nomeadamente o de Coimbra, de forma a poder 

usufruir de fundos comunitários. Continuou a sua intervenção afirmando que o mais rentável seria 

associar-se a outro município, apresentando um projeto em comum, com uma parte de gestão 

comum. Deu como exemplo de projeto a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A., que foi criada 

como intermunicipal entre trinta e seis municípios, mas que posteriormente foi privatizada, tendo a 

CIM ficado com uma quota. Mostrou neste momento o seu receio e o do Presidente da Câmara de 

Coimbra de que se avançarem pela opção intermunicipal possa haver uma privatização das águas 
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em baixa, o que não aceitam, daí considerarem que seja mais justo começar com um 

projeto/investimento comum para que não se venha a perder as águas para um privado. De acordo 

com o pretendido, vão ser realizados estudos que serão enviados à Assembleia Municipal, logo que 

estejam prontos. Terminou este assunto reconhecendo a necessidade de investimento na rede. ----  

 ------- Continuou os esclarecimentos solicitados informando que, no que diz respeito ao pavimento 

junto à Quinta do Barroso, os serviços da Câmara Municipal já analisaram a situação e estão a 

tentar uma solução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Solicitou a palavra o membro Miguel Pessoa que apresentou uma proposta de louvor e 

reconhecimento à funcionária Alice Oliveira Roque, presente nesta sessão, pelo apoio e dedicação 

prestados à Assembleia Municipal e também pelo trabalho desenvolvido durante as eleições há 

mais de três décadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguiu a sua intervenção relembrando que o parque infantil, projeto vencedor do orçamento 

participativo do ano de 2017 para a Praça da República ainda não foi construído; chamou a atenção 

para a construção de uma habitação, na via da Fonte em Condeixa-a-Velha junto à muralha das 

Ruínas de Conimbriga, que seria inicialmente um aviário; propôs que se procedesse à classificação 

de interesse municipal da Ponte Filipina, sita na povoação de Fonte Coberta; considerou importante 

que se considerasse o dia seis de maio para celebrar o aniversário do museu P.O.R.O.S e 

apresentou um louvor pela apresentação do vaso neolítico, com mais de seis mil anos, descoberto 

em Casével. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, este associou-se ao louvor apresentado 

pelo membro Miguel Pessoa a Alice Oliveira Roque, que todos os elementos desta Assembleia 

Municipal subscreveram.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prosseguindo a sua intervenção, o Presidente da Câmara que referiu que o parque infantil da 

Praça da República, projeto do orçamento participativo, será concretizado, embora com algum 

atraso, uma vez que o projeto já está a ser realizado; relembrou que existem outros projetos 

vencedores de orçamentos participativos anteriores que ainda não foram concretizados, como os 

dos Escuteiros mas que não deixarão de ser cumpridos. Explicou estes atrasos pelo facto de, neste 

momento, existirem obras prioritárias. No que diz respeito à casa construída junto à muralha das 

Ruínas de Conimbriga, tomou nota da situação para transmitir à secção de fiscalização, uma vez 

que não tinha conhecimento da mesma; associou-se à classificação da Ponte Filipina como 

interesse municipal afirmando que procederá aos passos necessários a realizar para esses efeitos. 

No que concerne ao museu P.O.R.O.S informou que, para o dia seis de maio, já está agendada 

uma pequena apresentação para as visitas ao museu, onde vão ser projetados filmes relacionados 

com a romanização; fez ainda saber que o museu passará a ter rede internet gratuita; que dia 

dezoito de maio haverá um espetáculo para celebrar o dia dos museus, em parceria com a RFM. --  



  Página 13 de 17 
                                  

  
 
 
 MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova  

 

Sessão Ordinária de 30 de abril de 2018 
 

 

 ------- De seguida, procedeu a uma análise das visitas realizadas ao museu supracitado, informando 

que houve dezasseis mil visitantes, quatro mil e quinhentos deles sendo de escolas, assim 

considerou o número bom, uma vez que não existiam apoios para divulgação do espaço. Neste 

momento, declarou como mais uma vitória o facto de se ter conseguido o apoio do Turismo do 

Centro que irá ajudar na promoção do museu, agendando visitas, trazendo assim mais visitantes ao 

Concelho, bem como na divulgação e apoio do evento “Vislumbre do Império. Como promoção do 

museu e do Concelho, o Presidente da Câmara Municipal informou que o stand presente na BTL 

estará presente na Feira Ibérica da Guarda e na feira de Madrid. ---------------------------------------------  

 ------- Foi dada a palavra ao membro Daniel Tomé que questionou o executivo acerca da construção 

da casa mortuária do Casal do Missa, da resolução do licenciamento da piscina de Ega e do mau 

cheiro sentido na localidade de S. Fipo. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Relativamente a estes assuntos, tomou a palavra o Presidente da Câmara afirmando que o 

projeto para a casa mortuária do Casal do Missa está concluído e que será construída, em princípio 

ainda este ano, logo que se consiga alguma folga orçamental. ------------------------------------------------  

 ------- No que diz respeito à questão de licenciamento da piscina, foi dada a palavra ao Vereador 

Carlos Canais que referiu a complexidade da propriedade, bem como os problemas de segurança 

do local, pelo que referiu que o alvará de utilização só será atribuído quando todos os problemas 

detetados forem resolvidos. Pronunciou-se ainda quanto ao mau cheiro sentido em S. Fipo, 

apontado essa situação como proveniente da fábrica de transformação de peixe aí a funcionar. 

Cientes deste problema, os proprietários da empresa estão a investir para resolver o assunto e irão 

colocar em funcionamento a sua própria ETAR para tratamento de águas, pois neste momento 

essas águas estão a ser despejadas para a ETAR da vila. ------------------------------------------------------  

 ------- Solicitou a palavra o membro Raul Pratas, em nome da bancada do PS, para dar nota de que 

o facto da bancada do PS não fazer qualquer referência, durante as sessões da Assembleia 

Municipal, a problemas existentes no concelho se deve a essas questões serem reportados 

pessoalmente ou por email para os serviços competentes. Quanto aos problemas relacionados com 

as estradas nacionais, considerou que apenas podem ser resolvidos pelas Estradas de Portugal 

(EP) e que não são da competência da Câmara Municipal que só pode intervir com autorização 

prévia das EP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------- Concluiu a sua intervenção, questionando o Presidente da Câmara acerca da inauguração do 

Lar de Ega, uma vez que foi abordado por alguém que lhe disse haver já data para inauguração do 

espaço e nomes de pessoas convidadas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Retomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal que reforçou que qualquer grupo pode 

apresentar as suas questões previamente por email e esclareceu o membro Raul Pratas acerca da 

inauguração do Lar de Ega, afirmando não saber qual o dia nem quem estará na inauguração, 

apenas tem conhecimento de que o Centro Social de Ega pediu licenciamento e a certificação 
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energética para uso do espaço enquanto Lar, pelo que ainda não há data marcada para inaugurar 

o espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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. ----------------------------------------------------------------------------------  

-------Antes da discussão e votação do ponto 3.1. o membro Daniel Tomé Gonçalves solicitou 

autorização à Mesa da Assembleia para se ausentar, não participando nos restantes trabalhos.---- 

 

3.1. Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva 

Avaliação; Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas do Município de 

Condeixa-a-Nova referente ao ano económico de 2017, e conhecimento da apreciação legal 

de contas e respetivo parecer, emitido pelo Revisor Oficial de Contas, em cumprimento da 

alínea e) do número 2, ao artigo 77º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro;-------------------------------- 

 ------- Foram presentes os documentos mencionados em epígrafe. ------------------------------------------ 

 ------- Foi dada novamente a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que realçou o facto de 

não ter havido registo de qualquer reserva ou ênfase no relatório do Revisor Oficial de Contas.------ 

 ------- Neste momento foi dada a palavra à Vice-Presidente, que procedeu à apresentação e 

explicação do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2017, referindo-se a alguns pontos 

favoráveis e menos favoráveis à evolução das contas da Câmara Municipal, concluindo a sua 

intervenção por referir que a Câmara Municipal se encontra numa situação estável financeiramente, 

muito relacionada com a forte gestão que o Executivo tem feito ao nível do recurso a candidaturas 

a fundos comunitários, fazendo desta forma um balanço do ano de 2017 bastante positivo.----------- 

 ------- Solicitou a palavra o membro Albano Leandro, que por não ser da área, pediu esclarecimentos 

no que diz respeito à análise do relatório de auditoria nomeadamente no que se refere à 

recomendação dos auditores relacionada com os pagamentos à Caixa Geral de Aposentações 

(CGA), relativos aos pagamentos de horas extra a funcionários. Pediu ainda esclarecimentos acerca 

da percentagem de execução orçamental abaixo dos 85% e implicações no orçamento da Câmara 

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara que explicou que em 2015, não houve 

contratações de pessoal mas houve horas extraordinárias, no entanto não foram efetuados os 

descontos corretos pelos serviços da Câmara Municipal, devido a uma interpretação diferenciada, 

tendo os funcionários que devolver valores recebidos indevidamente para serem entregues à Caixa 

Geral de Aposentações.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Relativamente à segunda questão, o Presidente explicou que não pode haver dois anos 

consecutivos com execução orçamental abaixo dos 85%, pois poderia haver penalizações, apenas 
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pode ser justificado um ano, o que corresponde a ano de eleições uma vez que a Câmara se 

encontra em autogestão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Findos os esclarecimentos, a Presidente da Assembleia colocou à votação, sob proposta da 

Câmara Municipal, contida na sua deliberação do dia 24 de abril de 2018, e ao abrigo das 

disposições do art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro o Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais e respetiva Avaliação, bem como a apreciação e votação dos Documentos de 

Prestação de Contas e Balanço Social. A Assembleia Municipal que tomou ainda conhecimento do 

parecer emitido pelo Revisor Oficial de Contas, de acordo com a alínea e), do nº 2, do art.º 77º, da 

Lei 73/2013, de 3 de setembro, aprovou os documentos por maioria, com as abstenções das 

bancadas do PSD e do BE e os votos a favor das bancadas do PS e da CDU.---------------------------- 

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

 

3.2. Discussão e Votação da Segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2018; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Depois de explicada, pelo Presidente da Câmara Municipal, a necessidade de revisão do 

orçamento, e não existindo pedidos de esclarecimentos suplementares, a Presidente da Assembleia 

Municipal colocou à votação, sob proposta da Câmara Municipal, contida na sua deliberação do dia 

24 de abril de 2018, a Segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2018, 

tendo a Assembleia Municipal deliberado, por maioria, aprovar os documentos supracitados, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com as 

abstenções do PSD e do BE, e os votos a favor das bancadas do PS e da CDU. ------------------------  

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

 

3.3. Discussão e Votação do Regulamento do Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova; -------  

 ------- Foi presente o Regulamento do Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova.-------------------------- 

 ------- Tomou a palavra o membro José Reis que questionou o Executivo sobre a forma como os 

produtores locais poderiam escoar os seus produtos ao que respondeu o Vereador António Ferreira 

que poderão fazê-lo no próprio dia solicitando uma bancada para venda dos seus produtos nas 

bancas interiores do mercado.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, a Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação, sob proposta da Câmara Municipal, contida na sua deliberação do dia 24 de abril 

de 2018, o Regulamento do Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova, tendo a Assembleia Municipal 

deliberado, por unanimidade, aprovar o documento supracitado, nos termos da alínea g) do n.º 1 do 

art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013.---------------------------------------------------------------- 

 ------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.----------------------------- 
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 ------- Neste momento, o membro José Manuel Facas Reis solicitou autorização à Mesa da 

Assembleia para se ausentar, não participando nos restantes trabalhos.------------------------------------ 

 

3.4. Discussão e Votação do Regulamento do Serviço de Tele Assistência do Município de 

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

 ------- Foi presente o Regulamento do Serviço de Tele assistência do Município de Condeixa-a-

Nova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação, sob proposta da Câmara Municipal, 

contida na sua deliberação do dia 11 de abril de 2018, o Regulamento do Serviço de Tele Assistência 

do Município de Condeixa-a-Nova, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, 

aprovar o documento supracitado, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

3.5. Discussão e Votação da proposta do Órgão Executivo relativa à constituição da 

Associação de Municípios do Portugal Romano, bem como dos respetivos Estatutos;---------- 

 ------- Foi presente a proposta mencionada em epígrafe.--------------------------------------------------------- 

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação sob proposta da Câmara Municipal, 

contida na sua deliberação do dia 24 de abril de 2018, a proposta relativa à Constituição da 

Associação de Municípios do Portugal Romano e respetivos Estatutos, tendo a Assembleia 

Municipal deliberado, por unanimidade, o seguinte.---------------------------------------------------------------- 

 ------- Autorizar o Município de Condeixa-a-Nova a constituir a Associação de Municípios do 

Portugal Romano de acordo com a alínea n) do nº 1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013;----- 

 ------- Aprovar o respetivo Projeto dos Estatutos; ------------------------------------------------------------------ 

 ------- Aprovar, como sede da Associação de Municípios do Portugal Romano o Museu PO.RO.S, 

sito na Av. Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, nº 41, 3150-160 Condeixa-a-Nova.---------- 

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

 

3.6. Conhecimento da Relação dos Contratos Plurianuais de Fornecimento de Bens e 

Serviços, relativa ao período de 16 de fevereiro de 2018 a 15 de abril de 2018; -------------------- 

 ------- Finda a apreciação ao ponto anterior, a Presidente da Assembleia deu conhecimento aos 

membros presentes da Relação dos Contratos Plurianuais de Fornecimento de Bens e Serviços 

relativos ao período compreendido entre 16 de fevereiro e 15 de abril de 2018. --------------------------  

 

3.7. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do número 2, da 

alínea c), do artigo 25°, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que aprovou o Regime Jurídico 
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das Autarquias Locais.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da Câmara 

Municipal que de forma sucinta apresentou a informação previamente remetida para os membros 

da Assembleia Municipal e que pormenoriza as atividades desenvolvidas pelo Executivo no período 

compreendido entre 15 de fevereiro e 15 de abril de 2018, realçado assim algumas dessas 

atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Finda a intervenção do Presidente da Câmara Municipal, pediu a palavra o membro Luís Silva 

para chamar à atenção para a responsabilidade dos Presidentes das Associações Locais no que se 

refere à segurança e à prevenção de incêndios como o que se verificou nos últimos dias numa 

associação em Tondela que vitimou alguns habitantes dessa localidade presentes no interior da 

associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No seguimento desta intervenção, pediu a palavra o Vereador Carlos Canais para referir que 

quinze dias após este incidente em Tondela, reuniu com todos os responsáveis das associações do 

Concelho por forma a sensibilizá-los para estas questões. ------------------------------------------------------  

 

 

Final da Ata 

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

declarou encerrada a reunião às vinte e uma 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  

 
 

 
 
 
 


