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

no Salão Nobre dos Paços do Município de Condeixa-a-Nova, reuniu em Sessão Extraordinária 

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

 

 ------- 1. Ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- 1.1. Aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. ---------------- 

 ------- 1.2. Aprovação do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares da Rede Pública.- 

 ------- 1.3. Aprovação do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares em Veículos 

Camarários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- 1.4. Contratos plurianuais celebrados entre 15/04 e 15/06 de 2018 - Conhecimento. ------ 

 

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

Lemos, secretariada por Maria Clara Madeira Simões, 1.ª 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. 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; ------------------------------------------------ 

 ------------Mário Miranda Pires dos Santos (em substituição de Albano José Simões Leandro);--- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------Susana Margarida Costa de Almeida Devesa; ----------------------------------------------------  
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 ------------Laurinda da Costa Pereira;------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Nuno dos Santos Simões (em substituição de Nelson Michael Dias Simões); ------------  

 ------------Salomé dos Santos Batista Bizarro;------------------------------------------------------------------- 

 ------------Joana Catarina Neves Ferreira (em substituição de Jorge Manuel Lucas de Almeida);  

 ------------Frederico Tomé Fontes (em substituição de Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar); ---------  

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

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

 ------------Álvaro Centeio (Representante da Junta de Freguesia de Ega); -----------------------------  

 ------------Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia de Zambujal);------------- 

 ------------António Rodrigues Ferreira (Representante 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); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Alfredo Santos (Representante da União de Freguesias de Vila Seca e Bendafé);------ 

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

 ------------A Presidente da Assembleia Municipal informou que solicitaram a sua substituição 

alguns membros, pelo que foram feitas as substituições de acordo com a lei em vigor e com o 

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

 ------------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, Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia e Silvino Dias Capitão, 

em substituição de Nuno Mendes Claro. ------------------------------------------------------------------------  

 

1. Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.1. Aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.------------------- 

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal iniciou a sessão com o primeiro ponto da ordem do 

dia, concedendo a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que referiu ser com toda a 

satisfação que fez chegar o documento à Assembleia Municipal para aprovação, revelando que 

se tratava de uma necessidade há muito sentida no Concelho, informando que foi impossível a 

sua apresentação por diversas razões, nomeadamente devido à revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) e à dualidade de critérios com o Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF) para a definição dos espaços urbanos do PDM. Posto isto, concedeu a palavra 

ao Comandante da Proteção Civil, António Coelho, que de forma sucinta e clara fez uma breve 

apresentação do que consistia o presente Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, composto por Diagnóstico, Plano de Ação e Plano Operacional Municipal.---- ---------  
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 ------- Foi concedida a palavra o vereador António Ferreira para agradecer a explicação 

esclarecedora do responsável pela Proteção Civil. -----------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Raúl Pratas para questionar o Executivo acerca do 

levantamento que foi feito em todo o Concelho das árvores que deverão ser abatidas, pois tem 

sido questionado por alguns munícipes sobre o significado da marca a tinta branca colocada em 

algumas árvores situadas na berma das estradas, não sabendo explicar o significado desse sinal. 

 ------- Foi concedida a palavra ao Vereador António Ferreira que começou por referir que o plano 

agora em análise resulta de um acordo entre o Município de Condeixa e o ICNF. Quanto às 

árvores sitas na berma das estradas e que estão assinaladas a tinta branca, correspondem ao 

levantamento que os serviços de Proteção Civil realizaram e que devem ser abatidas. A Câmara 

Municipal irá notificar os proprietários e dar um prazo para as abater. Caso os proprietários não 

respeitem a notificação, serão os próprios serviços a cortar essas árvores. ---------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Luís Silva que, em nome da bancada do PSD, começou por 

referir que a sua bancada irá aprovar o presente plano, mas que lamenta o facto de o Concelho 

estar há tantos anos sem um plano aprovado. Salientou não se tratar de uma questão política, 

mas de uma necessidade e que a ausência deste implicou também a perda da oportunidade de 

recurso a fundos, como o Fundo Florestal Permanente. Referiu a existência de algumas 

freguesias com risco elevado de incêndio e em que o tempo de atuação é superior a sessenta 

minutos, bem como algumas localidades em que existe apenas uma saída de evacuação da 

população. Prosseguiu com a sua intervenção desejando que os Presidentes das Juntas de 

Freguesia, como melhores conhecedores dos terrenos, possam fazer as suas propostas de 

melhoria e concluiu lamentando o facto da equipa de sapadores ainda não estar totalmente 

constituída e não aparecer contemplada no plano apresentado. Concluiu a sua intervenção 

considerando que durante a vigência do plano, o mesmo poderá ser melhorado até ao ano de 

2027.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Concedida a palavra ao vereador António Ferreira que informou ter registado os 

comentários do membro Luís Silva e para informar que a equipa de sapadores, apesar de ainda 

não estar completa, porque apenas três candidatos reuniam os requisitos necessários, irá 

avançar em breve. Acrescentou ainda que a Câmara Municipal se encontra em sintonia com os 

Bombeiros Voluntários de Condeixa e a Guarda Nacional Republicana e afirmou estar de 

consciência tranquila relativamente à salvaguarda dos munícipes. --------------------------------------  

 ------- De seguida, o Presidente da Câmara, na posse da palavra, afirmou que o plano foi bem 

explicado tanto pelo Vereador António Ferreira como pelo responsável da Proteção Civil. No que 

diz respeito à falta de elementos para completar a equipa de Sapadores, que acredita poder vir 

a ser resolvida com o processo de admissão de funcionários que se encontram em situação 
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precária. No entanto, e tendo em conta a opinião do membro Luís Silva, mostrou o seu espanto 

por não ter havido registo de opiniões ou conselhos na Consulta Publica que se encontrava 

aberta para todos os Munícipes.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Também o membro Tiago Picão pediu a palavra para perguntar ao membro Luís Silva 

porque não colocou as questões na consulta pública e quais seriam as suas sugestões para 

melhorar o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. -----------------------------------  

 ------- Dada a palavra ao membro Luís Silva, este explicou que se deveriam aproveitar os 

caminhos florestais para o nascente. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- No uso da palavra, a Presidente da Assembleia Municipal, Anabela Lemos, questionou se 

não fazia sentido a criação de um gabinete de apoio ao silvicultor, incentivando-o à exploração 

florestal de modo a combater o abandono e promovendo a limpeza das florestas, tendo sido 

informada que este já existia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Solicitou a palavra o membro Vitor Teixeira para também questionar o membro Luís Silva, 

uma vez que apontou algumas falhas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, acerca da sua não participação na consulta pública, uma vez que considera o seu 

conhecimento técnico superior aos dos presidentes de juntas de freguesias. -------------------------  

 ------- Não existindo qualquer outra questão relativamente ao Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, este foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

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

 

1.2. Aprovação do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares da Rede Pública. 

 ------- No uso da palavra a Vice-Presidente da Câmara Municipal, Liliana Pimentel, explicou de 

forma sucinta o documento referido e deu nota das alterações registadas entre o anterior 

regulamento e o agora apresentado. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Feita a apresentação, registaram-se apenas algumas propostas de correção ortográfica 

referidas pela Presidente da Assembleia Municipal e pelo membro Conceição Costa, que foram 

aceites. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não se registando qualquer questão por parte dos membros da Assembleia Municipal o 

referido regulamento foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------  

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

 

1.3. Aprovação do Regulamento Municipal dos Transportes Escolares em Veículos 

Camarários.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Não se registando qualquer questão por parte dos membros da Assembleia Municipal o 

referido regulamento foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------  
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 ------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -----------------------  

 

1.4. Contratos plurianuais celebrados entre 15/04 e 15/06 de 2018 - Conhecimento.------- 

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal deu nota do documento supra citado, não se tendo 

registado qualquer pedido de esclarecimento por parte dos membros da Assembleia Municipal.   

 

Final da Ata 

 ------- Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a presença 

de todos os membros, declarou encerrada a sessão pelas dezanove horas e quarenta 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


