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 ------- Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, pelas dezoito 

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

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 16 de setembro de 2019. -----------  

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

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

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

------------3.1. Eleição do Presidente da Junta de Freguesia que representará o Município de 

Condeixa-a-Nova no próximo congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, nos 

termos do n.º 2 do artigo 6.º dos seus estatutos.-----------------------------------------------–------------------- 

-----------3.2. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da Taxa Municipal dos Direitos de 

Passagem (TMDP) a aplicar para o ano de 2020.-------------------------------------------------------------- 

------------3.3. Análise e deliberação sobre a proposta para aplicação de Taxas de Derrama no 

Município de Condeixa-a-Nova para o ano de 2020.-------------------------------------------------------------- 

------------3.4. Análise e deliberação sobre a proposta relativa à participação variável no IRS para o 

ano de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------3.5. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2020.----------------------------------------------------------------------- 

------------3.6. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal 

dobre Imóveis (IMI) – Majorações e Minorações diversas a aplicar no ano de 2020.--------------------- 

------------3.7. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) – Redução para Agregados Familiares a aplicar no ano de 2020. ------------------ 

------------3.8. Análise e deliberação sobre a proposta de redução dos valores a cobrar pelos espaços 

existentes no Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova para 2020. -------------------------------- 

------------3.9. Análise e deliberação sobre a proposta para a composição do Conselho Municipal de 

Educação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------3.10. Análise e deliberação sobre o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais 

da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova e respetivo Organograma.------------------------ 

------------3.11. Análise e deliberação sobre o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-

a-Nova para 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------3.12. Análise e deliberação sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020.- 

------------3.13. Apresentação do relatório de auditoria sobre a situação económica e financeira, nos 

termos previstos na Lei das Finanças Locais – Tomada de conhecimento---------------------------------- 
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------------3.14. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2, da 

alínea c), do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regimento Jurídico 

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

 

 ------- 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 e ao Executivo.--------------------------------------------- 

 ------- Procedeu à verificação da presença dos membros que constituem esta Assembleia Municipal 

e constatou a presença de vinte e sete dos 28 membros que constituem este Órgão, a saber:------- 

 ------------Verificou-se a presença dos seguintes Membros:  ----------------------------------------------------  

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

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

 ------------Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; ----------------------------------------------------  

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

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

 ------------Frederico Tomé Fontes; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Rui Miguel Oliveira Serrão Pinela; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------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).----------- --- 
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 ------------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 das Freguesias de 

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

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

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

 ------------Estiveram ainda presentes na sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita da 

Costa, e os Vereadores António Lázaro Ferreira, Liliana Marques Pimentel, Carlos Manuel de 

Oliveira Canais, Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Nuno Manuel Mendes Claro e Diana Pereira 

Santos em substituição de Arlindo Jacinto Matos. -----------------------------------------------------------------  

 

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

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

Assembleia Municipal questionou se estariam interessados em intervir e como não registaram essa 

mesma intenção, passou ao ponto seguinte. ------------------------------------------------------------------------  

 

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

2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 24 de junho de 2019.-----------------------  

 ------- No que se refere a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal informou que foi 

rececionado um pedido de retificação da ata da sessão ordinária de 16 de setembro de 2019, que 

após as devidas correções, foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade por todos 

os que estiveram presentes na referida sessão. --------------------------------------------------------------------  

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

-------- Relativamente ao expediente, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota das seguintes 

informações, algumas delas remetidas por correio eletrónico para os membros: --------------------------   

-------- - Foi recebida, já fora de prazo a justificação escrita da falta à sessão de 16/09/2019 do 

membro Frederico Fontes que, depois de analisada foi aceite pela Mesa da Assembleia;-------------- 

-------- - Foi recebido convite para visita à Municipália, Salão Internacional de Equipamentos e 

Serviços Municipais, realizada em Lleida, Espanha, onde não nos fizemos representar;---------------- 

-------- - Realizou-se no passado dia 25 de outubro, em Condeixa-a-Nova, um encontro de 

presidentes de Assembleias Municipais, no âmbito da ação “A ANAM em diálogo” que contou com 

uma discussão sobre as principais questões inerentes ao funcionamento deste órgão autárquico, 

apresentação do Livro Verde do Poder Local e uma conferência com o Dr. Manuel Porto sobre “O 

papel das autarquias locais na coesão territorial”;------------------------------------------------------------------ 
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-------- - Vai realizar-se nos próximos dias 29 de 30 de novembro de 2019 o XXIV Congresso da 

ANMP que terá como temas centrais a Organização do Estado, o Modelo de Desenvolvimento do 

País e o Financiamento Local; já foi feita a inscrição do município.-------------------------------------------- 

 

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

-------- Finda a informação relativa ao expediente e informações, a Presidente da Assembleia 

Municipal passou ao registo das inscrições dos membros da Assembleia Municipal para intervenção, 

concedendo de seguida a palavra ao membro Tiago Acúrcio para colocar as suas questões. ---------  

 ------- No uso da palavra, o membro iniciou a sua intervenção por dar nota do voto de pesar pelo 

falecimento de José Mário Branco, bem como uma recomendação para o estacionamento para 

pessoas com deficiência, assuntos cujos documentos foram entregues à Mesa da Assembleia 

Municipal e que se juntam em anexo. Prosseguiu a sua intervenção questionando acerca dos 

parques infantis que serão construídos em 2020, propôs que fosse feita a manutenção dos 

bebedouros já existentes em alguns parques infantis e a colocação desses equipamentos em 

parques infantis que ainda não os tenham. Pediu ainda que fosse esclarecido acerca da existência 

ou não do levantamento dos edifícios sobre a administração da Câmara Municipal que se encontram 

revestidos de placas de fibrocimento/amianto na sua construção e em caso afirmativo, quais são 

esses edifícios. Questionou também o ponto de situação do estudo para a eficiência energética nas 

piscinas municipais e, caso já estivesse concluído, quais as consequências dos resultados do 

mesmo, assim como o que será feito pela autarquia. Terminou a sua intervenção por saudar a 

distinção dada a Condeixa como uma das autarquias “Mais Amigas das Famílias” e, face ao já 

existente e contínuo crescimento populacional, questionou sobre as respostas que serão dadas pelo 

Município, nomeadamente na oferta pública de educação pré-escolar, pois é do seu conhecimento 

que a mesma não é suficiente, obrigando as famílias a optar por instituições privadas caso 

pretendam manter as crianças no Município. -----------------------------------------------------------------------  

 ------- Para dar resposta às suas questões, foi concedida a palava ao Presidente da Câmara 

Municipal que iniciou a sua intervenção por se solidarizar ao voto de pesar pelo falecimento de José 

Mário Branco. Prosseguiu esclarecendo que o montante previsto nas Grandes Opções do Plano é 

uma rúbrica geral, destinada à manutenção dos parques infantis e que é intenção da Câmara 

Municipal a construção do parque infantil na praça do Município, que resultou de uma das edições 

do Orçamento Participativo e que será efetuada logo que haja disponibilidade. A manutenção dos 

bebedouros está prevista em conjunto com a manutenção dos parques infantis e também se 

pondera a colocação em outros parques que não tenham estes equipamentos. Relativamente ao 

levantamento dos edifícios que contém placas de fibrocimento, neste momento já não existem 

edifícios com este material, embora tenha conhecimento que ainda existem associações que o têm 

nos seus edifícios. O estudo de eficiência energética de todos os edifícios da Câmara Municipal está 
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a ser elaborado, além das medidas imediatas que já têm sido tomadas. Por fim, quanto à distinção 

de Município “Mais Amigo das Famílias” esclareceu que estranhava nos anos anteriores a autarquia 

não se encontrar abrangida e que após o pedido de esclarecimentos, passou a cumprir com o 

mesmo. A oferta escolar, na opinião do Presidente da Câmara Municipal, tem sido suficiente, pelo 

que não entende esta questão levantada pelo membro Tiago Acúrcio, no entanto concedeu a 

palavra à Vereadora Liliana Pimentel que também manifestou o seu desconhecimento relativamente 

a este assunto, na medida em que existe serviço suficiente e que inclusive houve salas nos Jardins 

de Infância a serem encerradas, pois apesar de sermos um Município que apresenta crescimento 

populacional, existem menos crianças. Realça ainda que onde existem problemas em termos dos 

relatórios de desenvolvimento social e que é apontado como em Condeixa existir uma falta, é no 

berçário, ou seja, para bebés dos zero aos três anos de idade, assunta da alçada do Ministério da 

Segurança Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal prosseguiu com a sessão colocando a votação o voto 

de pesar pelo falecimento de José Mário Branco. Quanto a este assunto, pediu a palavra o membro 

Frederico Fontes que na qualidade de membro da Assembleia Municipal, considera que o voto de 

pesar seja direcionado apenas à família e amigos, excluindo camaradas. ----------------------------------  

 ------- Não havendo pedido de intervenção por parte de qualquer outro membro da Assembleia 

Municipal, o Voto de Pesar foi proposto à votação tal como foi apresentado à Mesa, tendo sido 

aprovado por maioria com um voto contra do PSD, duas abstenções do PS, três abstenções do PSD 

e uma abstenção do BE. Não votou no presente documento o membro José Mendes por não se 

encontrar em sala. O membro Rui Pinela pediu a palavra para apresentar, em seu nome, a 

declaração de voto que se junta em anexo à presente ata e que se dá como integralmente 

reproduzida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi de seguida apresentada a recomendação destinada ao estacionamento para as pessoas 

com deficiência explicada pelo membro Tiago Acúrcio Pediu a palavra o membro Raúl Pratas para 

referir que não reúne as condições necessárias para deliberar quanto à presente recomendação na 

medida em que não tem os conhecimentos necessários para avaliar se estará de acordo com a lei. 

Acrescentou ainda que estes e outros documentos, propostos por qualquer membro da Assembleia 

Municipal sejam remetidos atempadamente para que sejam analisados convenientemente. Foi 

concedida a palavra ao membro Frederico Fontes que se associou ao comentário efetuado pelo 

membro Raúl Pratas para demonstrar o seu desagrado quanto a este tipo de recomendações que 

são apresentadas pelos membros do BE, uma vez que são lidos nas sessões sem serem explicados 

e por vezes sem obterem previamente informação sobre a possibilidade de no Concelho. -------------  

 ------- No uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal referiu que não lhe parece que haja 

qualquer problema nesta área, em todo o caso, o Executivo está disponível para qualquer matéria 

que queiram apresentar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para questionar o BE se tinha conhecimento de algum 

pedido que tivesse sido efetuado à Câmara Municipal e que não tenha sido atendido pelo Executivo. 

 ------- Em resposta, o membro Tiago Acúrcio esclareceu que a recomendação se destina a que 

sejam reservados os lugares de pessoas portadoras de deficiência junto das suas habitações, com 

a identificação do veículo para que outras pessoas não possam estacionar nesses mesmos lugares. 

 ------- Prestados todos os esclarecimentos, a recomendação foi colocada a votação tendo sido 

rejeitada com os votos contra da bancada do PS, duas abstenções do PSD e uma abstenção da 

CDU. Pediu a palavra o membro Tiago Picão para, em seu nome, apresentar a seguinte declaração 

de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “O meu voto contra, porque entendo que este tido de propostas ou recomendações devem 

ser alinhadas com o Concelho de Condeixa-a-Nova, pois não faz sentido o BE receber este tipo de 

documentos do BE central e não avaliar se se adequam ao Concelho. Neste caso concreto, 

considero que as situações devem ser avaliadas caso a caso e com o Município a regular essas 

questões.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ------ Também o membro Luís Silva pediu a palavra para, em seu nome, apresentar a seguinte 

declaração de voto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “O meu voto de abstenção uma vez que não foi respondida à questão colocada, 

nomeadamente se existem situações em Condeixa que tenham requerido esta condição e que não 

tenha sido satisfeita. Se houvesse uma situação que efetivamente tivesse sido requerida e não 

tivesse sido satisfeita, o meu voto neste caso seria favorável.” ------------------------------------------------  

 ------- Dando seguimento às intervenções dos membros da Assembleia Municipal, a Presidente 

concedeu a palavra ao membro Nuno Gaspar que questionou o Executivo a propósito da 

Tempestade Leslie, uma vez que foi referido anteriormente pelo Presidente da Câmara Municipal o 

facto de terem existido algumas obras que não foram realizadas devido à necessidade de aplicar as 

verbas, que lhes estavam destinadas, na reparação dos danos causados pela tempestade. 

Questionou o Presidente da Câmara sobre a existência de alguma lista dessas mesmas obras e se 

se irão realizar no decurso do ano 2020. Quis saber o ponto de situação das obras que ganharam 

as anteriores edições do Orçamento Participativo, bem como o ponto de situação do programa Go 

Invest e a sua avaliação. Dirigiu-se ainda ao Executivo para que fosse esclarecido sobre a entidade 

que atualmente gere o espaço das Piscinas Municipais, se a Associação Aqua Club ou a Gesinserde 

e terminou a sua intervenção pedindo esclarecimento sobre a situação dos projetos de Economia 

Circular. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi de seguida concedida a palavra ao membro Susana Devesa que questionou acerca da 

utilização do composto químico Glifosato, atendendo a que tinha sido informada em anterior sessão 

da Assembleia Municipal que este composto ainda era utilizado pela empresa contratada pelo 

Município. Pediu para que fosse esclarecida da quantidade de condutas de águas que ainda são 
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compostas por fibrocimento, pretendendo saber para quando estava prevista a sua substituição e 

se estão acauteladas todas as medidas de segurança quanto ao manuseamento e substituição de 

fibrocimento nas redes de água. Concluiu a sua intervenção por se reportar a uma notícia que tinha 

sido publicada na comunicação social relacionada com a necessidade de existir um investimento 

que ascende a cem mil euros no Museu PO.RO.S, durante 2020, pretendendo saber de que se trata 

o referido investimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prosseguindo com as intervenções da bancada do PSD, foi concedida a palavra ao membro 

Conceição Costa que questionou o Executivo acerca do sistema Payt, pretendendo saber como 

estava a funcionar e se havia perspetivas de alargamento à população; solicitou informação sobre 

o momento em que teria inicio o processo de descentralização na área da educação, se teria  inicio  

no próximo mês de janeiro. Indagou se o cineteatro, pertencente à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Condeixa, (AHBVC) não estaria equipado com fibrocimento. Questionou 

ainda acerca dos gastos energéticos na Praça do Município, se está a ser feita alguma gestão 

quanto à poupança de energia neste espaço, pois tem-se apercebido da falta de algumas lâmpadas 

nos candeeiros. Terminou a sua intervenção pedindo esclarecimentos sobre o ponto da situação da 

água no Rio do Cais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por fim, foi concedida a palavra ao membro Luís Silva que pretendeu ver esclarecida a 

situação da empresa Gesinserde, nomeadamente a sua relação com a gestão das piscinas 

municipais, e se os custos atualmente suportados com a Associação Aqua Club são os mesmos 

que seriam suportados com a Gesinserde. Pediu ainda que fosse informado do ponto da situação 

da construção do novo quartel da AHBVC, se a Câmara Municipal está disposta a avançar com o 

financiamento à construção e quando. Concluiu a sua intervenção referindo-se ao processo de 

contratação de precários que terminou e por que razão foi adjudicada a contratação de uma empresa 

para efetuar os serviços de limpeza e não se recorreu aos precários contratados. -----------------------  

 ------- Para dar as respostas necessárias às questões colocadas pela bancada do PSD, foi 

concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que começou por se referir à construção 

do novo quartel da AHBVC, informando que o protocolo de colaboração existe e está assinado com 

a instituição para o apoio na construção e que ainda não teve início porque uma das condições 

vigentes no mesmo relaciona-se com a necessidade da AHBVC fazer prova da aprovação do 

financiamento para a construção. Acrescentou que a verba esteve sempre prevista em orçamento 

e que o projeto de licenciamento está em curso, tendo inclusive sido solicitadas algumas alterações, 

como a construção de um muro e de um posto de combustível. O protocolo está assim ativo e terá 

início quando a AHBVC fizerem prova da aprovação do financiamento bancário. -------------------------  

 ------- Relativamente à empresa para efetuar o serviço de limpeza de edifícios, o Presidente da 

Câmara Municipal esclareceu que apenas existem três funcionários alocados a este serviço e que 

sempre se recorreu à contratação externa, sendo o valor atual inferior ao anterior. ----------------------  
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 ------- No que concerne ao assunto das piscinas municipais, a Câmara Municipal tem atualmente 

em vigor um protocolo com a Associação Aqua Club que, por sua vez, contratou os serviços da 

empresa Gesinserde. Relembrou ainda que nenhum Município recuperou as piscinas a tempo como 

Condeixa-a-Nova, tendo sido pioneiros neste âmbito. Quanto ao Payt, o sistema de recolha de lixo 

indexado à quantidade produzida, inclui neste momento apenas cem comerciantes, seria com todo 

o gosto, caso fosse possível, estender esta medida a todos os comerciantes e população, no entanto 

ainda não é possível que assim seja. Trata-se de um projeto piloto que termina em 2021, sendo que 

o Município já tem as viaturas e o software necessário à gestão do lixo. ------------------------------------  

 ------- Prosseguiu com as respostas às questões colocadas, referindo que a existência de 

fibrocimento/amianto é cada vez menor, que de facto existe fibrocimento no cineteatro, mas o 

edifício não pertence à Câmara Municipal. Ainda no seguimento desta questão mas relacionado 

com o fibrocimento da rede de águas, o Presidente da Câmara Municipal esclareceu que atualmente 

ainda existem cerca de 1.500 metros de fibrocimento na rede e que é pretensão do Executivo a 

realização de obras na rede que resolverá parte do problema, conforme financiamento aprovado na 

última sessão da Assembleia Municipal. No entanto, esclareceu que a própria ERSAR já informou 

que este tipo de rede não tem consequências para a saúde e que estão asseguradas todas as 

condições de segurança no que concerne à existência deste componente na rede de águas. Quanto 

ao Rio do Cais referiu que também gostaria que tivesse água, no entanto ainda não estão reunidas 

as condições. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à questão relacionada com a utilização do referido composto químico/herbicida, 

referiu não ter de momento a informação necessária para esclarecer, no entanto irá pedir 

informações aos serviços municipais. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Continuou respondendo à questão do Museu PO.RO.S, que é intenção do Executivo proceder 

à necessária atualização do sistema para uma versão mais recente, daí que tenha existido essa 

notícia na imprensa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto ao Fundo de Emergência Municipal, resultante da Tempestade Leslie, informou que 

o montante atribuído ao Município de Condeixa rondou os trezentos e doze mil euros e que foram 

recebidos entretanto cerca de 17% desse montante. Referiu ainda que não tem indicação do valor 

financiado, falando-se em cerca de 60% comparticipado pelo Estado e que não tem de momento 

presente quais as obras que foram canceladas.--------------------------------------------------------------------  

 ------- Referente ao Go Invest, o projeto irá ser entretanto alterado, porque este surgiu num contexto 

de crise económica, desemprego e dificuldades das empresas em escoar os seus produtos. 

Contudo, dado que Condeixa tem sido um sucesso nestas áreas, há agora a necessidade de rever 

o projeto, mantendo-se o paradigma. Por fim, em relação à Economia Circular, passou a palavra à 

Vereadora Ana Manaia que esclareceu que Condeixa tem acompanhado o trabalho da CCDRC 

onde há um projeto piloto para a agenda regional, está a ser trabalhado o plano municipal na 
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economia circular, estão ainda a ser feitos alguns desenvolvimentos mas que em breve existirão 

novidades neste âmbito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Findas as intervenções dos membros do PSD, foi concedida a palavra ao membro Miguel 

Pessoa que começou por desejar um Feliz Natal e um Bom Ano Novo a todos os membros, bem 

como por felicitar a presença da Vereadora Diana Santos. Prosseguiu dando nota de uma 

publicação efetuada pelo Município de Penela, com o apoio do movimento da candidatura das 

Ruinas de Conímbriga a Património da UNESCO, relacionada com os mosaicos Romanos e sobre 

a Vila Romana do Rabaçal. Deu nota da publicação de vários artigos sobre o património material e 

imaterial e também um artigo sobre o Congresso Internacional de Mosaicos Romanos de 2024, 

efetuado pela Área Petrina, a revista do Grupo Etnográfico da Eira Pedrinha. Relembrou que a 

oficina de mosaicos de Conimbriga sofreu danos causados pela Tempestade Leslie e que as obras 

de Conímbriga continuam no papel desde 2017, tal como as obras da oficina e o prolongamento do 

museu, pelo que seria importante equacionar estas obras. -----------------------------------------------------  

 ------- Prosseguiu com a informação de que já estão em curso conversações entre a Universidade 

de Coimbra e o Museu de Conimbriga para ser promovida a descoberta do anfiteatro Romano de 

Conímbriga em Condeixa-a-Velha, espaço este que levaria cerca de trinta mil pessoas. ---------------  

 ------- Informou ainda da publicação das atas do encontro de Portugal-Argélia e que será distribuído 

um exemplar a cada grupo politico. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu por fim que fosse esclarecido acerca do estado de conservação do arquivo municipal 

e da sua facilidade de consulta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita informou que o arquivo 

municipal se encontra espalhado por dois ou três edifícios, sendo que o mais importante se encontra 

no edifício da Fundação Laboreiro D’Eça e também arquivo histórico em duas escolas desativadas. 

É no entanto intenção a construção de um arquivo central. -----------------------------------------------------  

 ------- De seguida, pediu a palavra o membro Nelson Simões que registou a seguinte intervenção: 

 ------- “No passado dia 14 de novembro realizou-se na Freguesia de Sebal e Belide e da Anobra, 

com chegada e partida na Venda da Luísa, mais uma prova do circuito de Corrida das 4 estações 

tendo-se revelado um autêntico sucesso, que contou com cerca de 600 participantes apesar das 

condições atmosféricas não serem as mais convidativas para se sair de casa, o que comprova o 

excelente trabalho que o Município tem realizado nesta área e o apoio que presta às entidades 

organizadoras como foi neste caso à Associação Desportiva 4 Estações. Estando todos os 

envolvidos de parabéns pelo sucesso do evento! ------------------------------------------------------------------  

 ------- Todavia, numa época que todos temos de estar preocupados com o meio ambiente a nossa 

consciência ambiental impõem um envolvimento de todos na preservação do meio ambiente, pelo 

que é de lamentar a quantidade de publicidade que continua espalhada pelos diversos postes por 

onde passou o circuito da corrida.--------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Todos sabemos que as associações/coletividades precisam de divulgar os seus eventos. 

Também sabemos que as coletividades são indispensáveis para a sociedade, mas não podem 

deixar este rasto de poluição e este triste cenário ao longo de meses, com a agravante de uma parte 

destes cartazes serem relativos a eventos de 2 juntas de freguesia do concelho de Coimbra e a 

maior parte dos outros cartazes serem de eventos de coletividades de outros concelhos. -------------  

 ------- Apesar de estarmos a chegar à época Natalícia e os enfeites  de Natal  se fazerem notar já 

um pouco por toda a parte, certamente não serão estes os enfeites que mais desejamos ter no 

nosso concelho, num município que gasta milhares de euros em limpeza urbana e que faz um 

enorme esforço para manter limpo os locais onde vivemos limpo, conforme se pode constatar nas 

GOP’s e no orçamento para 2020 que será mais à frente discutido e votado. ------------------------------  

 ------- Para terem a noção da quantidade de cartazes que ainda continuam espalhados na semana 

passada entre a Quinta do Barroso, passando pela ZIL, até ao Alto da Serra contei 14 cartazes em 

cerca de 7,00 kms. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Deste modo, não sendo eu a favor de aplicação de coimas acho que as juntas ou o município 

deverão solicitar a retirada imediata de todos os cartazes e só depois, caso esta medida se 

demonstre infrutífera tomar outras medidas que ache por bem.” ----------------------------------------------  

 ------- Posteriormente foi concedida a palavra ao membro Daniel Gonçalves que registou a sua 

intervenção com um assunto que tem sido debatido com o Executivo e relacionado com a colocação 

de um sinal de STOP na estrada que liga a localidade da Ega a Campizes. Após uma breve 

explicação do assunto, deu conta de um pedido de parecer que a Junta de Freguesia da Ega efetuou 

junto da Guarda Nacional Republica (GNR) e que o mesmo foi no sentido de ser colocado o referido 

sinal na rua do Casal dos Barreiros, reforçado com a colocação de um espelho e de lombas elevadas 

por forma a obrigar os automobilistas a abrandar. Concluiu pedindo que o Executivo se pronunciasse 

sobre o presente parecer, relembrando o perigo que atualmente se encontra no local. 

 ------- Finda a intervenção, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que em resposta 

ao membro Daniel Gonçalves informou que os serviços técnicos estão a analisar a situação e que 

o membro fizesse chegar ao Executivo o parecer emitido pela GNR. ----------------------------------------  

 

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

 ------- Iniciando com o período da Ordem do Dia, a Presidente da Assembleia Municipal prosseguiu 

de imediato para o ponto um. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.1. Eleição do Presidente da Junta de Freguesia que representará o Município de Condeixa-

a-Nova no próximo congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, nos 

termos do n.º 2 do artigo 6.º dos seus estatutos. --------------------------------------------------------------  
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 ------- A Presidente da Assembleia Municipal deu nota que os Presidentes de Junta se tinham 

organizado e proposto à Mesa da Assembleia Municipal, a votação o Presidente da União de 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, Paulo Simões, para representar as Juntas de 

Freguesia no congresso. Não existindo qualquer objeção, procedeu-se à votação uninominal, tendo 

sido esta proposta aprovada por maioria, com vinte e um votos favoráveis e seis abstenções. -------  

 

3.2. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da Taxa Municipal dos Direitos de 

Passagem (TMDP) a aplicar para o ano de 2020. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para questionar os montantes envolvidos, tendo sido 

esclarecido pelo Presidente da Câmara Municipal que rondaria os dez mil euros anuais. --------------  

 ------- Não existindo qualquer outra questão, a proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada 

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

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

 

3.3. Análise e deliberação sobre a proposta para aplicação de Taxas de Derrama no Município 

de Condeixa-a-Nova para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Nelson Simões para, em nome da bancada do PS, apresentar a 

seguinte análise à proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “É uma clara medida de apoio a um número significativo de pequenas e médias empresas do 

concelho, pois o Executivo do Município de Condeixa-a-Nova decidiu de novo isentar o lançamento 

de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, aos sujeitos passivos que 

apresentam um volume de negócios abaixo dos 150.000 euros e ao tributar em apenas em 1% o 

lucro tributável sujeito e não isento de IRC, a aplicar aos sujeitos passivos que apresentem um 

volume de negócios a partir de 150.000 euros, quando podia aplicar a taxa até 1,5%.  Esta medida 

demonstra a estratégia municipal de apoio ao emprego, de incentivo à criação de empresas e um 

incentivo às empresas que se pretendem vir a instalar. Por outro lado, configura ainda um equilíbrio 

entre aquilo que deve ser a receita, com os constrangimentos financeiros que o Município tem para 

os investimentos que tem de desenvolver. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- De referir que esta taxa é das mais baixas do distrito apenas ultrapassada pelos concelhos 

do interior que não são comparáveis ao nosso em termos de fatores como localização e qualidade 

de recursos humanos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo existido qualquer outra questão, a proposta foi colocada a votação tendo sido 

aprovada por maioria, com a abstenção de um membro do BE. -----------------------------------------------  

 ------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -----------  
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3.4. Análise e deliberação sobre a proposta relativa à participação variável no IRS para o ano 

de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prestadas algumas informações pelo Presidente da Câmara Municipal, pediu a palavra o 

membro Luís Silva que demonstrou o seu desagrado quanto a esta medida. ------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer outro pedido de intervenção, a proposta foi colocada a votação, tendo 

sido aprovada por maioria com os votos contra dos membros do PSD e as abstenções dos membros 

do BE e da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não participaram na presente votação os membros André Costa e Tiago Picão por se 

encontrarem ausentes da sala. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

3.5. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2020. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Nelson Simões para proferir a seguinte análise à proposta 

apresentada: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “A opção pela manutenção da taxa de IMI na taxa mínima demonstra uma preocupação do 

executivo pelas pessoas, desagravando os custos com a habitação própria das famílias e desta 

forma permitindo repor os seus rendimentos. -----------------------------------------------------------------------  

 ------- Trata-se de uma medida que temos de aplaudir porque funciona como um dos instrumentos 

estratégicos na atração e fixação de pessoas no Concelho por via do alívio fiscal o que se traduz 

numa perda da receita do Município em benefício das populações.” -----------------------------------------  

 ------- Não tendo sido manifestada a intenção por parte de qualquer outro membro para intervir, a 

proposta foi apresentada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------  

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

 

3.6. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal dobre 

Imóveis (IMI) – Majorações e Minorações diversas a aplicar no ano de 2020. ------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Nuno Gaspar para questionar o Executivo sobre o número de 

prédios que teriam sido identificados para aplicar a taxa de majoração, tendo sido esclarecido pelo 

Presidente da Câmara Municipal que não dispunha de momento dessa informação, mas que 

entretanto remeteria para a Presidente da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para sugerir que a medida seja melhorada de futuro e 

que possa ser aplicada no âmbito das freguesias, tendo o Presidente da Câmara Municipal 

concordado com a proposta caso a lei permita esta situação. --------------------------------------------------  

 ------- Não existindo mais nenhuma questão, a proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada 

por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- O membro Ana Filipe pediu a palavra para juntar uma declaração de voto em nome da 

bancada do PS, que se junta em anexo e se dá como integralmente reproduzida. -----------------------  

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

 

3.7. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) – Redução para Agregados Familiares a aplicar no ano de 2020.  --------------------  

 ------- Foi concedida a palavra ao membro Nelson Simões que apresentou a seguinte análise à 

proposta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No seguimento da minha intervenção relativamente à taxa de IMI o Município demonstra, o 

contributo que tem no desagravamento dos custos com habitação própria permanente das famílias 

ao propor novamente para 2020 a aprovação da taxa de IMI para o mínimo legal e ao mesmo tempo 

dar continuidade ao apoio às famílias, promovendo a natalidade, ao propor a redução de IMI às 

famílias com dependentes a cargo sem descurar o equilíbrio das finanças municipais. -----------------  

 ------- Pediu também a palavra o membro Nuno Gaspar para, em nome da bancada do PSD, 

demonstrar a aprovação desta medida, sugerindo no entanto que poderia ser um pouco mais 

abrangente e incluir famílias com apenas um dependente. ------------------------------------------------------  

 ------- Não existindo mais questões, a proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

3.8. Análise e deliberação sobre a proposta de redução dos valores a cobrar pelos espaços 

existentes no Mercado Municipal de Condeixa-a-Nova para 2020. ---------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer questão relacionada com a posposta apresenta, a mesma foi 

apresentada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------  

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

 

3.9. Análise e deliberação sobre a proposta para a composição do Conselho Municipal de 

Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Conceição Costa para questionar se no presente Conselho não há 

lugar para um representante do Conselho Municipal da Juventude, tendo sido esclarecida pela 

Vereadora Liliana Pimentel que tal acontecerá assim que o Conselho Municipal de Juventude esteja 

em funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer outra questão, foi apresentada a votação a proposta para a 

composição do Conselho Municipal de Educação, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------  
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 ------- Posteriormente à aprovação da composição do Conselho Municipal de Educação, foi, de entre 

os Presidentes das Juntas de Freguesia, proposta a Presidente da União de Freguesias de Sebal e 

Belide, Helena Diogo, para integrar no referido órgão. -----------------------------------------------------------  

 ------- Não havendo qualquer objeção, a proposta foi votada de forma uninominal, tendo sido 

aprovada por maioria com vinte e um votos favoráveis e seis abstenções. ---------------------------------  

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

 

3.10. Análise e deliberação sobre o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais da 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova e respetivo Organograma. --------------------------------------  

 ------- Prestados os esclarecimentos tidos por convenientes por parte do Presidente da Câmara 

Municipal, foi concedida a palavra ao membro Luís Silva que questionou o impacto financeiro desta 

medida, tendo sido esclarecido que rondaria os cem mil euros anuais. --------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer outra questão, a proposta foi apresentada a votação, tendo sido 

aprovada por maioria com os votos contra dos membros do PSD e a abstenção dos membros do 

BE. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------- Finda a votação, pediu a palavra o membro Luís Silva que apresentou a seguinte declaração 

de voto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “O nosso voto contra vai de encontro à opinião manifestada, atendendo à razão da criação 

das divisões, nomeadamente no que diz respeito à transferência das competências do poder central 

ainda não estar completamente executado e ainda assim, na nossa opinião, não ir ao encontro das 

nossas necessidades. Para além disso, vai também contra uma vez que aumenta muito o valor das 

despesas com os recursos humanos deste Município.” ----------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o Presidente da Câmara Municipal para demonstrar o seu desagrado quanto 

à posição do PSD, nomeadamente porque a Câmara Municipal não parou no tempo e existe a 

necessidade de adequar o número de divisões ao realmente necessário, o que obviamente 

acarretará um aumento nos gastos com o pessoal. ---------------------------------------------------------------  

 

3.11. Análise e deliberação sobre o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-

Nova para 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Posteriormente às explicações tidas como necessárias pelo Presidente da Câmara Municipal, 

pediu a palavra o membro Luís Silva para questionar o Executivo sobre se os precários integrados 

na Câmara Municipal já estariam incluídos no montante previsto como acréscimo para 2020, tendo 

sido esclarecido que o aumento previsto na ordem dos cento e cinquenta e oito mil euros já não 

contempla estes contratos dos precários dado que já eram considerados como gasto em 2019. -----  
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 ------- Findos os esclarecimentos, a proposta foi apresentada a votação tendo sido aprovada por 

maioria com os votos contra dos membros PSD e a abstenção dos membros do BE. -------------------  

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

 ------- Pediu novamente a palavra o membro Luís Silva que, em nome da bancado do PSD, 

apresentou a seguinte declaração de voto: --------------------------------------------------------------------------  

 ------- “A nossa expressão de voto vai de encontro ao que falámos anteriormente, ou seja, 

entendemos que o aumento de despesa na ordem dos cento e sessenta mil euros anuais é 

excessivo face às condições financeiras do nosso Município.” -------------------------------------------------  

 

3.12. Análise e deliberação sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020. -------  

 ------- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal que deu nota de algumas questões 

relacionadas com os documentos, tendo passado de seguida a palavra à Vereadora Liliana Pimentel 

que de forma sucinta fez uma breve apresentação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Nuno Gaspar para questionar os montantes previstos com o 

terminal rodoviário, os terrenos junto à Farmácia S. Tomé que em tempos estava previsto fazer 

qualquer coisa, mas que entretanto deixou de estar previsto nos presentes documentos. Pediu ainda 

que fosse esclarecido o aumento na despesa tida com a Gala do Desporto e quanto às Festas de 

Santa Cristina uma redução para quase metade do valor previsto nos anos anteriores. ----------------  

 ------- Para dar resposta, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que, 

relativamente ao terminal rodoviário, referiu que está apenas sinalizado, na medida em que existe 

ainda alguma incerteza sobre o que deverá ser feito naquele espaço por força de uma eventual 

alteração na rota dos autocarros. Quanto à Gala do Desporto, está prevista ser realizada noutro 

local e com outra dimensão, assim como no caso das Festas de Santa Cristina, aguarda ainda a 

transferência do saldo que transitará de 2019 para 2020. -------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para salientar algumas situações que foram adiadas, 

como o largo de Condeixa-a-Velha que foi adiado para 2021, a ponte da Ribeira, assim como a 

questão do quartel da AHBVC, em que o valor previsto é inferior ao protocolado. ------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara Municipal ripostou às questões colocadas, apelando à seriedade e 

equilíbrio nas contas, pois não é possível pretender que sejam feitas obras quando se pede que se 

baixe em receitas como IMI e IRS. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por fim, foi concedida a palavra ao membro Miguel Pessoa que apelou a que fosse 

considerada e ponderada a aquisição do edifício histórico em Alcabideque, tendo sido reconhecido 

pelo Presidente da Câmara Municipal a importância desta aquisição.----------------------------------------  
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 ------- Não existindo qualquer outra questão, os documentos foram apresentados a votação, tendo 

sido aprovados por maioria, com os votos contra dos membros do PSD e a abstenção dos membros 

do BE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------- Pediu a palavra o membro Frederico Fontes para apresentar a seguinte declaração de voto: 

 ------- “Após análise minuciosa e exaustiva das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 

2020, a Bancada do PSD concluiu que na Educação e Apoio à Família, Empreendedorismo, 

Captação de Empresas e Emprego, Rede Viária e Rede de Águas/Saneamento o investimento não 

corresponde às verdadeiras necessidades do Município. --------------------------------------------------------  

Ao fim de 3 anos de mandato, observamos incumprimentos que consideramos inadmissíveis: -------  

- Estradas Municipais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Redes de fornecimento de água; -------------------------------------------------------------------------------------  

- Alargamento da ZIL; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Projetos OP por cumprir; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Apoio ao novo Quartel dos BVC; -------------------------------------------------------------------------------------  

- Aumento inexplicável de gastos com Recursos Humanos, fazendo uma nova orgânica ajustar-se 

a quem está, em vez de preparar de forma conveniente o futuro de Recursos Humanos da Câmara; 

-Go Invest um tanto ou quanto morto, com compromissos para com os empresários por cumprir. ---  

A Bancada do PSD pensa que a aposta deve ser maior nessas importantes áreas, para que haja 

um efetivo e harmonioso desenvolvimento do nosso município. -----------------------------------------------  

É indubitável que a Educação constitui um dos mais importantes pilares que, a não ser devidamente 

estruturado, acabará por sucumbir a qualquer momento. --------------------------------------------------------  

Uma boa rede de Águas e Saneamento constitui-se como eixo vital de uma comunidade que se 

pretende saudável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A rede viária tem uma importância inquestionável: a deslocação por terras do nosso concelho deverá 

ser efetuada de uma forma segura, em estradas que garantam a tranquilidade dos seus utilizadores.  

As famílias do concelho de Condeixa devem poder contar com total apoio dos seus representantes 

na Câmara Municipal, quer no âmbito da Educação, quer no do Emprego. ---------------------------------  

O investimento que se faz hoje terá que ter em conta o Presente e o Futuro de toda a população do 

nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Bancada do PSD vota contra as Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2020, pois 

considera que essas premissas não foram tidas na devida conta. --------------------------------------------  

A Bancada do PSD deseja vivamente que o próximo Orçamento possa ser mais justo e acalentar 

as verdadeiras necessidades dos munícipes de Condeixa.” ----------------------------------------------------  
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 ------- Também o membro Miguel Pessoa apresentou a seguinte declaração de voto em nome da 

bancada da CDU: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “Tendo em conta o relatório da auditoria externa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

efetuado com reporte ao primeiro semestre de 2019 quando em conclusão afirma que a situação 

económica e financeira do Município está em linha com os princípios orientadores do POCAL, 

considerando que os documentos apresentados demonstram uma linha de continuidade em relação 

aos anteriores, ressalvando o facto das despesas previstas para além da visão politica que as 

norteia poderão ter presente a sua execução de acordo com a efetiva execução financeira da receita 

prevista, tudo isto são desculpas para parecer favorável das propostas apresentadas.” ----------------  

 

 ------- De seguida foi dada a palavra ao membro Nelson Simões que, em nome da bancada do PS, 

proferiu a seguinte declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “Os deputados eleitos para a Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova pelo Partido 

Socialista, consideram que os documentos previsionais para o ano de 2020 hoje apresentados estão 

suficientemente explicitadas quer nas suas aplicações, quer nas receitas. Os mapas estão assentes 

no rigor, na transparência e seriedade, aspetos que são apreciados por todos os munícipes. ---------  

 ------- As Gop´s e o orçamento para 2020 estão em linha de conta com as propostas sufragadas 

pela população em outubro de 2017 e que procuram garantir as melhores condições e qualidade de 

vida dos Condeixenses. Os documentos continuam a ser organizados em função dos objetivos 

estratégicos que compõem a carta política que orienta a ação política e estratégica do atual 

Executivo e que constitui a matriz de referência para o mandato de 2017/2021, onde os objetivos 

estratégicos estão definidos em quatro eixos: Coesão Social, Competitividade, Coesão Territorial, 

Organização Municipal e Participação Cívica. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- É de realçar o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- - a taxa de derrama mantém-se em 1% apenas para os sujeitos passivos cujo volume de 

negócios ultrapasse os 150.000 euros no período anterior, isentando os sujeitos passivos cujo 

volume de negócios no período anterior não ultrapasse os 150.000 euros. ---------------------------------  

 ------- Deste modo a taxa de derrama continua a ser uma das mais baixas do distrito o que 

demonstra a preocupação do município em captar o investimento que passa também pela ampliação 

da Zona Industrial cujo algum trabalho já foi realizado este ano e pelo reforço do turismo; -------------  

 ------- - a taxa de IMI mantém-se em 0,3 %, ou seja o mínimo legal, mantendo-se ainda a aplicação 

de IMI reduzido para as famílias com 2 ou mais dependentes a cargo. --------------------------------------  

 ------- -  a dotação dos recursos financeiros do Município de Condeixa-a-Nova, agrupados de acordo 

com a classificação funcional, permite concluir que o objetivo “Um Território Sustentável”, que 

corresponde atualmente ao objetivo “Ambiente e Sustentabilidade” e “Desenvolvimento Urbano – 

Águas, Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos”, tem um peso de 55,17% no total dos montantes 
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previstos por parte da autarquia, sendo, portanto um dos objetivos principais do Município, 

demonstrando desta forma a importância que este executivo dá às boas práticas ambientais; --------  

 ------- Congratulamo-nos, pois, com tais medidas que representam o esforço e a preocupação do 

município para com os cidadãos e as empresas do concelho de Condeixa-a-

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

 ------- Por todos estes motivos os eleitos pelo Partido Socialista votam a favor das propostas das 

GOP’s e do Orçamento de 2020 apresentados pelo Executivo do Município de Condeixa-a-Nova.” -  

 

3.13. Apresentação do relatório de auditoria sobre a situação económica e financeira, nos 

termos previstos na Lei das Finanças Locais – Tomada de conhecimento ---------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal questionou os presentes quanto a eventuais questões 

relacionadas com o documento apresentado, não tendo registado qualquer pedido de intervenção.  

 

3.14. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2, da alínea 

c), do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regimento Jurídico 

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

 ------- Foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que deu uma breve explicação 

acerca das informações entregues aos 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 vinte e duas 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  


