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 ------- Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 25 de novembro de 2019. -----------  

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

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

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

-----------3.1. Análise e deliberação sobre o aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências da Autoridade de Transportes, celebrado entre a CIM RC e o Município de 

Condeixa-a-Nova em 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------3.2. Análise e deliberação sobre o acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao 

abrigo do contrato Interadministrativo de delegação da competência do Município de Condeixa-a-

Nova enquanto autoridade de transportes.--------------------------------------------------------------------------- 

-----------3.3. Análise e deliberação sobre a alteração à Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas 

e Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova – Ossários Municipais.------------------------------ 

-----------3.4. Análise e deliberação sobre a revogação da deliberação tomada em reunião de Câmara 

de 20/11/2019, relativa à proposta apresentada de Revogação do Plano de Pormenor da Zona 

Industrial Ligeira de Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Sebal e Belide.------------------------- 

-----------3.5. Análise e deliberação sobre a primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------3.6. Análise e deliberação sobre a proposta para definição das competências, dos requisitos 

de recrutamento e da respetiva remuneração a aplicar aos cargos de Direção Intermédia de 3º 

Grau.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------3.7. Tomada de conhecimento da declaração de compromissos plurianuais, pagamentos e 

recebimentos em atraso, em 31 de dezembro de 2019, de acordo com o artigo 15.º da Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso.---------------------------------------------------------------------------- 

-----------3.8. 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 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, 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 e registou a presença da turma do 

6º ano de escolaridade, turma G, da Escola Básica n.º 2 de Condeixa-a-Nova, que, no âmbito da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, está presente para observar os trabalhos desta 

Assembleia Municipal e se fez acompanhar pelas professoras Licínia Roque e Aldina Esteves, a 

quem desejou as boas vindas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

e constatou a presença de vinte e sete dos vinte e oito membros que constituem este Órgão, a 

saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------ Lúcia Maria Simões Martins (em substituição de Luís Miguel Manaia Caridade);------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------ Marco Paulo Simões de Oliveira (em substituição de 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). ------------- 

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

 ------- Não esteve presente nesta sessão o membro Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues 

Costa por não ter sido possível a sua substituição nos termos regimentais. -------------------------------- 

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

Costa, e os Vereadores, Carlos Manuel de Oliveira Canais, António Lázaro Ferreira, Ana Teresa 

Gomes de Oliveira Manaia, Nuno Manuel Mendes Claro e Arlindo Jacinto Matos. ----------------------- 

 

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 25 de novembro de 2019. ----------------  

 ------- No que se refere a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal registou a receção de 

um pedido de correção, endereçado pelo membro Nuno Gaspar, que foi apreciado e deferido tendo 

sido colocada a votação a ata da sessão ordinária de 25 de novembro de 2019 que foi aprovada por 

todos quantos nela estiveram presentes. -----------------------------------------------------------------------------  

 

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, a justificação escrita da falta à sessão de 25/11/2019 do membro Luís 

Caridade que, depois de analisada, foi aceite pela Mesa da Assembleia; -----------------------------------  

 -------  - Foram enviados pela ANAM três exemplares do livro “A valorização do Papel e da Eficácia 

das Assembleias Municipais: um regimento-tipo”, edição que visa dotar este órgão autárquico de 

um instrumento potenciador da sua ação, nomeadamente através do seu regimento. -------------------  

 -------  - Foi entregue e está disponível, para consulta dos interessados, o relatório das atividades 

realizadas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho ao longo de 2019. --------  
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2.3. Intervenções dos membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------  

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

Municipal, antes de dar a palavra aos membros desta Assembleia, apresentou uma breve 

explicação, aos alunos presentes, acerca da constituição deste Órgão Municipal, após a qual 

procedeu ao registo das inscrições para intervenção dos membros da Assembleia Municipal. --------  

 ------- Foi concedida a palavra ao membro Tiago Acúrcio para colocar as suas questões, enviadas, 

antes do início da sessão, por correio eletrónico. ------------------------------------------------------------------  

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

falecimento de João Albino Rainho Ataíde das Neves, ex-deputado da Assembleia da República, 

endereçando este voto à família enlutada, ao Partido Socialista e aos Autarcas que com ele se 

cruzaram e colaboraram. Prosseguiu a sua intervenção questionando o Executivo acerca do 

afastamento do funcionário que desempenhava funções no canil municipal, solicitou que fossem 

dadas justificações para esse afastamento e pretendeu saber o estado de saúde dos animais. ------  

------- Questionou também o transporte das crianças das creches, jardins-de-infância e escolas 

primárias para as aulas de natação, que é efetuado pela empresa Gesinserde, no que diz respeito 

ao cumprimento das regras de segurança, nomeadamente a utilização de sistemas de retenção 

adaptados à idade e peso de cada criança. Neste âmbito, quis ainda saber se o protocolo existente 

entre a Autarquia e a Associação Aqua Clube tem como objetivo o afastamento de 

responsabilidades do Município na gestão das piscinas ou se é uma forma de manter a exploração 

deste equipamento pela Gesinserde, evitando desta forma a concessão por concurso público. 

Interrogou ainda a posição da Autarquia face ao facto da Gesinserde delegar as funções de 

manutenção e desinfeção a funcionários contratados para desempenhar funções letivas, eliminando 

potenciais postos de trabalho não diferenciados. Indagou se essa situação não colocava em causa 

a qualidade do serviço prestado ao Município por parte da empresa. ----------------------------------------  

------- Concluiu a sua intervenção por abordar o tema dos transportes escolares, solicitando ao 

Executivo que explicasse a solução que a Câmara Municipal estava a equacionar para o transporte 

de crianças, uma vez que, por ausência de meios próprios e soluções privadas, já estão a ser 

canceladas visitas de estudo das crianças.  Pretendeu saber se os funcionários que se encontram 

a conduzir as carrinhas do Município estão todos legalmente habilitados para o transporte de 

crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- De seguida, foi dada a palavra ao membro Marco Oliveira que informou o Executivo de que a 

Rua Universidade de Coimbra, que faz a ligação da Estrada Nacional 1 à Zona Industrial de 

Condeixa, continua sem o devido acesso para peões e para carros, pois apresenta valetas muito 

fundas e, por se tratar de uma via com bastante trânsito, considera que deve ser intervencionada 

com urgência. Alertou ainda para a degradação da estrada que liga o hipermercado Lidl à 
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Urbanização Quinta do Barroso, aproveitando para questionar se já existe alguma solução para a 

mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Raúl Pratas para sugerir que o voto de pesar proposto pelo 

membro Tiago Acúrcio fosse formalizado em nome da presente Assembleia Municipal, com a 

associação de todas as forças partidárias. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- A presente proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovado por unanimidade o voto de 

pesar pelo falecimento de João Albino Rainho Ataíde das Neves. --------------------------------------------  

 ------- De seguida, a Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara 

Municipal, Nuno Moita, que cumprimentou os alunos do 6.º G, as professoras que os 

acompanhavam, felicitando-os pela iniciativa. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- No uso da palavra, informou que, apesar de já ter elaborado um voto de pesar pelo 

falecimento de João Ataíde, também se associava ao voto de pesar apresentado e deu as boas 

vindas aos novos membros da Assembleia Municipal que se encontravam em substituição dos 

membros efetivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prosseguiu a sua intervenção respondendo às questões levantadas pelo BE, considerando 

um pouco ofensivo questionarem novamente o concurso sobre a gestão das piscinas, atendendo a 

que todos os esclarecimentos relacionados com o mesmo já foram prestados em anteriores sessões 

desta Assembleia Municipal e que, após ter ficado sem concorrentes por decisão judicial e o 

Município ficar com o equipamento disponível para uso, o Executivo encontrou uma solução legal, 

analisada e revista pelos serviços jurídicos da Câmara Municipal. Voltou a reforçar o esforço que foi 

feito pelo Executivo para voltar a ter as piscinas em funcionamento e que a solução do protocolo 

celebrado com a Associação Aqua Clube, que é uma organização de referência na área desportiva 

e escolar, se encontra assente numa série de premissas e serviços, e que o Aqua Clube tem de 

garantir a realização dos serviços protocolados com a Câmara Municipal, recorrendo para o efeito 

a outras empresas que lhe deem esta garantia. Acrescentou ainda como expetável que se irá 

relançar novo concurso público internacional para a gestão das piscinas, dado que a Câmara 

Municipal não pode por si só assumir esta gestão. ----------------------------------------------------------------  

 ------- Relativamente aos transportes camarários de crianças, informou que todos os funcionários 

estão habilitados para conduzir essas carrinhas.-------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo às questões do membro Marco Oliveira, o Presidente da Câmara Municipal 

informou que a estrada da Rua Universidade de Coimbra foi intervencionada há relativamente pouco 

tempo, que poderá ser equacionada uma solução, mas dada a sua extensão e características, não 

lhe parece que seja de fácil solução. Quanto à estrada que liga o Hipermercado Lidl à Quinta do 

Barroso, afirmou que é inevitável encontrar outra solução, nomeadamente construir uma nova 

estrada que passará por outro lado. Informa que já deu instruções aos serviços para se iniciar um 

novo estudo e solução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- No que se refere ao assunto do canil municipal, o Presidente da Câmara Municipal deu nota 

da receção de várias queixas contra o funcionário sobre os maus tratos a animais, tendo sido 

instaurado um processo de averiguações, de que se aguarda o resultado. Acrescentou que o 

Executivo não conseguiu observar os maus tratos relacionados com os animais e inclusive tem 

conhecimento da existência de uma ação por parte dos funcionários contra a associação que 

apresentou as queixas e que à Câmara Municipal compete averiguar, que é que tem feito. -----------   

 ------- Neste momento, tomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal para acrescentar 

que, relativamente às visitas de estudo, até ao momento, tinham sido canceladas uma visita do 

primeiro ciclo e outra do segundo ciclo. Referiu ainda que a lei já tem alguns anos, e que os 

transportes camarários estão habilitados de acordo com a lei para transporte de crianças, ao 

contrário dos autocarros da Transdev, que nem sempre reúnem essas condições. Assim, 

atualmente as indicações que foram transmitidas às escolas foram que caso a empresa em questão 

não reúna as condições exigidas por lei para transporte de crianças, as visitas programadas deverão 

ser canceladas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o Vereador Carlos Canais para referir que o facto de não haver visitas de 

estudo é uma opção do agrupamento e das próprias professoras que consideram não haver as 

condições de segurança exigidas, pois a verba destinada a este serviço ainda não está totalmente 

utilizada. Acrescentou ainda que em relação aos funcionários, todos estariam habilitados ao 

transporte de crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi dada a palavra ao membro Frederico Fontes para questionar se relativamente aos 

transportes públicos, quando existe o concurso para este tipo de serviço, se não são avaliadas as 

condições dos autocarros, tendo sido respondido pela Presidente da Assembleia Municipal que o 

concurso tem por base um valor por quilómetro e as empresas quando concorrem não têm a 

indicação da faixa etária dos alunos envolvidos. -------------------------------------------------------------------  

 ------- Retomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal para elucidar acerca das várias 

interpretações que existem quanto à lei em vigor, nomeadamente pela Autoridade da Mobilidade e 

Transportes, que a regula, não sendo o mesmo entendimento da PSP/GNR, tendo sido inclusive, 

este assunto, discutido no âmbito da Comunidade Intermunicipal (CIM). ------------------------------------   

 ------- Na posse da palavra, o Vereador Carlos Canais foi de opinião que, no futuro, deverão adaptar-

se os procedimentos concursais de forma a responsabilizar as empresas de transporte pelas regras 

exigidas, nomeadamente no que respeita à utilização de equipamentos necessários ao transporte 

das crianças e até mesmo em relação à contratação do vigilante. --------------------------------------------  

 ------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra aos membros da 

bancada do PSD para colocarem as suas questões. --------------------------------------------------------------  

 ------- Assim, foi dada a palavra ao membro Frederico Fontes que questionou o Executivo acerca 

da criação de uma empresa municipal para a cultura, que foi noticiada na comunicação, 
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nomeadamente se existem mais alguns dados relativos a este assunto e qual a relação que existirá 

entre os funcionários da Câmara Municipal e a empresa a constituir. Solicitou igualmente 

informações quanto à questão da cedência do posto médico da Ega que seria cedido ao centro 

social e a sede deste último ser cedida aos UGAS;  assim como a reabertura ou não das piscinas 

existentes nesta localidade. Prosseguiu a sua intervenção por referir que as empresas de 

telecomunicações estão a instalar vários postes de comunicação por algumas localidades do 

Concelho, pelo que pretende saber se haverá alguma hipótese destas empresas se unirem e assim 

diminuírem a quantidade dos referidos postes. Terminou por questionar se está prevista a 

intervenção na estrada Casével/Campizes. -------------------------------------------------------------------------   

 ------- Na posse da palavra, o membro Susana Devesa questionou o Executivo acerca do ponto de 

situação do possível canil intermunicipal, já abordado em anteriores sessões, sobre o projeto 

intermunicipal da adaptação às alterações climáticas e quais as ações concretas previstas para 

Condeixa sobre esse assunto e também o ponto de situação do concurso para a transição da 

iluminação pública com led’s. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ainda da bancada do PSD, pediu a palavra o membro Nuno Gaspar que mostrou o seu 

desagrado pelo facto dos apoios do fundo de emergência previstos para as reparações dos danos 

causados pela tempestade Leslie ainda não terem chegado na sua totalidade, pelo que pretende 

saber qual o ponto de situação e para quando está prevista a liquidação da totalidade do montante 

devido. Demonstrou o seu agrado quanto a uma notícia recentemente publicada sobre a existência 

do novo Regulamento para o Orçamento Participativo (OP), tendo ficado surpreendido pelo mesmo 

não vir a esta sessão para apreciação, mas tanto quanto lhe foi possível apurar, o Regulamento 

ainda se encontra em discussão pública. Deste modo, tendo em consideração que a próxima sessão 

terá lugar dentro de três meses, indagou se já não é suposto a existência de OP no ano de 2020. --  

 ------- Prosseguiu a sua intervenção referindo-se ao Programa Go Invest, dando nota de que 

decorridos dois anos desde o início deste, foi surpreendido por apenas uma empresa se ter 

candidatado a esse apoio e pelo facto da referida empresa ainda estar a aguardar que lhe sejam 

transferidos os montantes devidos. Pediu assim que fosse esclarecido sobre esta situação. ----------  

 ------- Concedida a palavra ao membro Luís Silva, este inquiriu o Executivo sobre o processo de 

avaliação dos funcionários da Autarquia segundo o SIADAP, tendo sido informado da existência de 

funcionários que reuniam condições para a subida de escalão e que ainda não foi concretizada. 

Pretendeu assim saber, caso existam funcionários nestas condições, quando irão ser atualizados 

os respetivos escalões e se o pagamento dos montantes devidos terá efeitos retroativos. Questionou 

ainda sobre as infraestruturas de abastecimento de águas, nomeadamente quanto à sua fragilidade, 

pelo que quis saber se já existe alguma solução intermunicipal, conforme já referido, por forma a 

solucionar os problemas de abastecimento de água e se a essa solução implicará um aumento das 

tarifas da água. Deu nota da abertura de um concurso de financiamento para a aquisição de 
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equipamentos de proteção individual para as equipas de Sapadores Florestais, lançado pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e que tem como condição que a equipa 

de Sapadores Florestais esteja constituída e operacional. No entanto, , atendendo a que a equipa 

de Condeixa ainda não está totalmente constituída, o que o Município está impedido de concorrer. 

Assim, pretendeu saber quando é que existirá operacionalidade nesta área. Outra questão 

levantada relacionou-se com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa 

(AHBVC), nomeadamente sobre as recentes notícias da saída do seu comandante, Fernando 

Gonçalves, pessoa a quem se deve estima e agradecimento pelo legado feito, e a colocação do 

lugar à disposição dos restantes elementos que o acompanharam no comando. Indagou assim se, 

embora não se trate de um organismo municipal, o Presidente da Câmara Municipal estaria a 

acompanhar a situação, uma vez que poderá colocar em causa o normal funcionamento da 

associação. Quis saber  ainda se todos os montantes protocolados com a AHBVC estariam 

totalmente transferidos, nomeadamente no que se refere á obra do novo quartel. Outra questão 

levantada prendeu-se com o aumento da tarifa de depósito de lixo em aterro anunciada pelo 

Governo, questionando se este iria ter impacto em Condeixa. Concluiu a sua intervenção por dar 

nota da queixa de alguns moradores da Urbanização Quinta do Barroso relacionada com o mau 

cheiro que identificam como vindo da pocilga, pediu urgência na atuação na estrada de acesso a 

esta urbanização e quis saber o ponto de situação do sinal de STOP na localidade da Ega, assunto 

este abordado na última sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Concluídas as intervenções dos membros da bancada do PSD, tomou a palavra o Presidente 

da Câmara Municipal que começou por responder às questões do membro Frederico Fontes, 

referindo que o processo está a ser acompanhado pelo Centro Social da Ega e a intenção será 

efetuar uma permuta com os UGAS e que envolve a extensão do Centro de Saúde da Ega e as 

benfeitorias realizadas no terreno que pertence à Câmara Municipal que é onde se encontra 

instalada a piscina, para futuramente torná-la numa piscina municipal gerida pelos UGAS. Este 

processo tem tido alguns contratempos, sendo o último relacionado com o facto da extensão de 

saúde ainda se encontrar registada em nome do antigo Ministério da Saúde, mas que entretanto os 

serviços municipais se encontram a tentar resolver essa situação. Acrescentou ainda que a forma 

de permuta estará dependente da avaliação de ambos os espaços. -----------------------------------------  

 ------- Prosseguiu referindo que tem agendada uma reunião com os serviços da Divisão de Obras 

da Câmara Municipal para tentar limitar um pouco mais estas intervenções. No que se refere à 

reparação de estrada de Casével/Campizes, é considerada prioritária a intervenção, tendo 

adiantado que será trazido a esta Assembleia Municipal, para apreciação dos membros, um 

empréstimo de médio e longo prazo para a realização de algumas obras rodoviárias, onde se incluirá 

esta obra. Quanto à empresa municipal para a cultural, inicialmente estaria prevista uma empresa 

municipal de gestão dos equipamentos culturais, mas que ainda não a apresentou porque pediu aos 
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serviços que realizassem  também um estudo para a gestão de eventos culturais. Esta decisão 

relaciona-se com o facto de estas empresas terem algumas nuances que não são iguais à 

generalidade das empresas municipais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo às questões do membro Susana Devesa, o Presidente da Câmara Municipal 

informou que irá ser realizada uma apresentação sobre as principais medidas previstas no âmbito 

das adaptações às alterações climáticas, que será entretanto disponibilizada à Presidente da 

Assembleia Municipal para partilhar com todos os membros. Estas medidas têm um valor total de 

investimento na ordem dos cento e oitenta mil euros, financiado em 85%. Quanto à iluminação led, 

está em curso um concurso que se encontra na fase de relatório final. Por fim, relativamente ao canil 

intermunicipal, o processo está a ser ainda avaliado entre o Município de Condeixa, Montemor-o-

Velho e Soure.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi dada a palavra ao Vereador António Ferreira para informar que a Câmara de Soure está 

a ceder o terreno e a CIM assumiu a execução do projeto, estando neste momento a efetuar o 

levantamento topográfico. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara Municipal continuou na sua intervenção informando que, no âmbito 

de um outro projeto da CIM, previsivelmente até final de abril, Condeixa terá uma unidade móvel de 

saúde pronta a funcionar. Em resposta ao membro Nuno Gaspar, lamentou também o atraso na 

disponibilização do Fundo de Emergência Municipal, do qual ainda falta 83% do montante previsto. 

Acrescentou que foi um processo moroso, que está previsto no Orçamento de Estado mas que ainda 

não chegou. Relativamente ao Orçamento Participativo, o Presidente da Câmara Municipal deu 

ênfase ao facto deste novo Regulamento se basear em projetos imateriais. Esta opção do novo 

Regulamento deveu-se ao facto de ter havido muitas obras propostas ao longo de anos anteriores, 

que criaram muitas expetativas mas de difícil execução, assim foi necessário mudar alguns aspetos 

do Regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Dando continuidade à prestação de esclarecimentos, Nuno Moita referiu que, em relação ao 

Programa Go Invest, apenas foi apresentada uma candidatura pelo Hipermercado Pingo Doce, pelo 

que o facto de ter existido um atraso na disponibilização da verba está relacionado com duas 

situações,  inicialmente o facto da primeira candidatura ter sido apresentada quando o Regulamento 

do Programa Go Invest ainda se encontrava numa fase de discussão pública, pelo que houve a 

necessidade de validar o direito ou não da empresa receber o incentivo em causa. Uma vez validada 

esta informação, a verba em causa já se encontra cabimentada e foi feito um acordo com a direção 

do Pingo Doce para se fazer este pagamento. Por outro lado, houve a necessidade de se proceder 

a uma revisão ao Regulamento do Programa Go Invest, pela seguinte razão: as premissas iniciais 

deste programa de incentivo assentavam no facto de nos encontrarmos, à data da sua criação, 

numa situação de crise, em que a taxa de desemprego se escontrava elevada e a ideia seria a 

captação de investimento para o Concelho e consequentemente a criação de emprego, permitindo 
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assim uma isenção na ordem dos 75% do valor das taxas de instalação da empresa no Concelho e 

a isenção do IMI. Nos dias de hoje, com a economia melhor e uma taxa de desemprego baixa, já 

não faz sentido permanecer com este incentivo às empresas, pelo que em breve será apresentada 

uma versão revista deste programa. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Relativamente à questão da avaliação dos funcionários no sistema SIADAP, o Presidente da 

Câmara Municipal esclareceu que, neste âmbito, existe uma comissão independente do Órgão 

Executivo que procede à análise destas situações. Referiu ser do seu conhecimento a existência de 

pelo menos três casos em condições de progressão de carreira e que, inclusivamente, já apresentou 

pedido de parecer junto da Comissão de Trabalhadores, aos serviços da Câmara Municipal e 

mostrou o seu  acordo em que este tipo de situações não demorem muito tempo a ser resolvidas. -   

 ------- Quanto à rede de infraestruturas de água, neste momento encontram-se previstas três 

intervenções nas redes de água localizadas em Campizes, Casal do Missa e Senhora das Dores 

cujo empréstimo será apresentado para aprovação desta Assembleia Municipal. Trata-se de três 

grandes intervenções urgentes psrs as quais  será necessário o recurso ao crédito para as poder 

realizar, atendendo a que ainda não existe a empresa intermunicipal, para o recurso a financiamento 

comunitário. Em relação a este assunto, tem também algumas novidades, tendo referido que o 

Município de Coimbra decidiu avançar com este processo, com a elaboração de estudos 

económicos antes de se tomar uma decisão. Estão neste momento a ser facultados dados a este 

Município, sendo que se prevê a junção de Coimbra, Condeixa e Mealhada numa primeira fase e 

posteriormente Miranda do Corvo. No que se refere ao aumento das tarifas da água, considera que 

não será expectável, dado que atualmente já são superiores a Coimbra e que eventualmente poderá 

existir uma redução. Reafirmou que apenas será possivel recorrer a fundos comunitários para obras 

em infraestruturas, se existir uma empresa intermunicipal. ------------------------------------------------------  

 ------- Para esclarecer a situação dos Sapadores Florestais, foi dada a palavra ao Vereador António 

Ferreira que fez saber que, dos quatro elementos que já compunham a equipa, dois elementos 

saíram para a equipa de Sapadores da CIM. Assim, por forma a colmatar as vagas existentes na 

equipa de Condeixa, haverá novo concurso para um lugar neste momento, o que permitirá ficar em 

bolsa durante dezoito meses e posteriormente recorrer a essa bolsa para o preenchimento dos 

restantes dois lugares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Retomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal para esclarecer que a saída do 

comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa não é uma 

situação que diga diretamente respeito à Câmara Municipal e que a única preocupação será que 

exista estabilidade no comando dos bombeiros voluntários, pelo que gostaria que esta saída não o 

afete. Afirmou considerar os bombeiros como uma mais valia para o Concelho e que desde a 

proteção, a atuação nos incêndios e cheias, a segurança dos eventos que o Município realiza,em 

tudo  têm sempre garantido uma resposta rápida e com muita qualidade , pelo que os considera 
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igualmente excecionais e espera que assim continuem, pois têm quadros excelentes. Quanto aos 

valores protocolados com essa instituição, afirmou estarem  liquidados, não tendo indicação do 

contrário. No que se refere à situação do protocolo relacionado com as obras do novo quartel, já foi 

apresentado o pedido para apoio nos custos com o projeto, estando de momento a ser analisado 

pelos serviços, fez saber  que irão concerteza apoiaá-lo embora não na totalidade.  --------------------  

 ------- De seguida, informou que em relação aos maus cheiros sentidos na Urbanização Quinta do 

Barroso, sempre que existem queixas os serviços de proteção do ambiente deslocam-se à pocilga, 

sendo a última indicação de que não existiria nada desconforme com a lei. Neste momento, irá pedir 

novamente aos serviços que se deloquem ao local para verificar o funcionamento da empresa.. No 

que se refere à estrada de acesso a esta urbanização, via hipermercado Lidl, irá solicitar novamente 

um relatório aos serviços técnicos das Obras e da Proteção Civil para verificar novamente a 

situação, sento certo que o assunto terá de ter outra solução, conforme já referido anteriormente. --   

 ------- Por fim, no que respeita ao problema levantado pela colocação do sinal STOP na localidade 

de Ega, no cruzamento que liga à estrada de Campizes, considera que deverá existir bom senso 

em relação a este assunto, pois já existe outro abaixo-assinado para a colocação do sinal no lado 

oposto ao anterior abaixo-assinado, sendo certo que, de momento, não existe nenhum sinal, mas 

que gostaria de ver o assunto resolvido. Quanto a este assunto, pediu a palavra o membro Frederico 

Fontes para questionar o Presidente da Junta de Freguesia da Ega sobre a sua opinião, ao que, na 

posse da palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Ega, Daniel Tomé, resumiu a sua 

intervenção a duas expressões populares que tem ouvido nos últimos tempos: “chover no molhado” 

e “levar por tabela”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Retomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal para responder a uma última questão 

levantada pelo membro Luís Silva, relacionada com o aumento das tarifas do depósito do lixo em 

aterros, que poderá ter algum impacto nas nossas tarifas, pois com esta medida o Governo pretende 

diminuir a quantidade de lixo enviado para os aterros e aumentar a capacidade de reciclagem, sendo 

certo que no caso de Condeixa, o Executivo tem desenvolvido algumas medidas importantes e com 

sucesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente, a Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra aos elementos da 

bancada do PS. Assim, interveio o membro Raul Pratas para pedir a intervenção da Câmara 

Municipal em relação ao processo de definição dos limites administrativos das freguesias e que foi 

remetido para a Assembleia da República. Recordou que foi um processo que levou muitas horas 

de trabalho e que se nada for feito para que esses limites fiquem legalizados, no próximo ano com 

a realização dos Censos, voltarão a existir erros. Prosseguiu com a sua intervenção, lamentando a 

morte de Carlos Peça, mais conhecido por “Capê”, que considerou ter sido um grande bombeiro, 

condeixense e que deixou a sua marca nos Bombeiros Voluntários. Por fim, referiu-se também à 

saída do comandante da AHBVC, Fernando Gonçalves, lamentando a sua saída e referindo-o como 



   Página 13 de 17 
                                  

  
 
 
 MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova  

 

Sessão Ordinária de 24 de fevereiro de 2020 

 

 

uma pessoa com quem teve sempre uma ótima relação enquanto Presidente da União de 

Freguesias de Sebal e Belide em mandatos anteriores. ----------------------------------------------------------  

 ------- Dada a palavra ao membro Nelson Simões, que registou a sua intervenção referindo o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- “Nesta minha intervenção queria começar por realçar o sucesso do Festival de Teatro Deniz-

Jacinto, promovido pela Câmara Municipal de Condeixa e que de ano para ano tem maior procura 

sendo que, pela informação que tenho, este ano registou cerca de 4.500 espetadores e teve vários 

espetáculos esgotados.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Outro aspeto importante que quero realçar foi a presença de um stand alusivo à herança 

cultural do império romano na Fitur 2020 que é uma das feiras de turismo com maior relevância do 

mundo e que é uma excelente feira para promover o PO.RO.S e restantes locais turísticos do 

concelho. Segundo os dados que verifiquei estiveram “apenas” 142 mil profissionais de todo o 

mundo e 110 mil visitantes. Sendo, portanto, um local de excelência para a internacionalização do 

turismo de Condeixa, estando o Município de parabéns por esta aposta. -----------------------------------  

 ------- Já tenho referido o enorme sucesso que o desporto de Condeixa está a ter, como facilmente 

se consegue comprovar pelos resultados de ARCD da Venda da Luísa, Clube de Condeixa, Núcleo 

Sportinguista de Condeixa, UGAS, Associação de Alcabideque, entre outros, mas hoje quero deixar 

uma nota para um evento desportivo que se irá realizar no concelho no próximo fim de semana que 

é o Trail de Conimbriga/Terras de Sicó e que já conta com cerca 2.500 inscrições e atletas de 22 

nacionalidades. É uma prova de referência da região e demonstra a atratividade do nosso concelho 

para a realização deste tipo de eventos. É um evento com grande impacto na economia local e é 

um excelente meio para promover o concelho. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Deste modo, desejo à associação organizadora “Mundo da Corrida”, à Câmara Municipal, às 

Juntas de Freguesia, às forças de socorro, às associações locais que prestam apoio o maior 

sucesso na realização da prova.----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por fim, queria solicitar o reforço de sinalização junto da curva a chegar à rotunda da ZIL, 

sentido Sebal-ZIL, pois nos dias em que as condições climáticas não ajudam a visibilidade é 

bastante reduzida.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal, em resposta às questões do membro 

Raul Pratas, registou o seu apelo quanto ao processo de redefinição dos limites administrativos das 

freguesias, manifestando também a sua preocupação quanto aos erros que podem ocorrer nos 

próximos censos se esses novos limites não estiverem atualizados pelas autoridades competentes. 

Partilhou da mesma opinião do membro Nelson Simões no que respeita ao festival de teatro que 

bateu novos recordes de audiência e espera que assim continue nos próximos anos, sendo uma 

aposta ganha em termos de visitantes a Condeixa. Fez novamente referência à importância da 

presença da Câmara Municipal na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e na Feira Internacional de 
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Turismo em Madrid (FITUR), com o stand a promover o Museu PO.RO.S, por forma a atrair mais 

visitantes ao museu e assim conseguir alcançar o número de visitantes desejado para que este seja 

sustentável. Referiu igualmente a ausência de apoios nesta vertente e o facto de ter de ser a Câmara 

Municipal a fazer o papel de promotor turistico para conseguir atrair mais visitantes a Conímbriga e 

ao Museu PO.RO.S. Informou ainda, que vão concorrer com o museu PO.RO.S a melhor museu 

Europeu, concurso sugerido, de acordo com o presidente da Câmara que não nomeou nomes,  por 

alguém interessado em que haja essa candidatura. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Finda esta intervenção, Anabela Lemos propôs à Assembleia Municipal que todo o plenário 

se associasse ao Voto de Pesar pelo falecimento de Carlos Peça, proposta aceite por todos os 

membros, votado e aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Foi posteriormente dada a palavra ao membro da CDU, Miguel Pessoa, que sugeriu o 

recolocação de árvores pela vila, nomeadamente entre a rotunda de Condeixa-a-Velha e a entrada 

para a rua do bombeiros. Deu nota ainda de que se tinha cruzado com um familiar do Dr. João 

Ribeiro que lhe referiu que a família estava disposta a oferecer metade do seu edifício para arquivo 

municipal. Deu a conhecer a realização do centenário da Santa Casa da Misericórdia de Condeixa, 

no qual participarão com algumas atividades, de acordo com reunião realizada com o Vereador 

António Ferreira. Lamentou o facto do último vendaval ter destruído uma parte da muralha de 

Conimbriga, estando neste momento a reunir esforços para minimizar os estragos e tentar conservá-

la. Questionou o Executivo acerca da sugestão para aquisição do imóvel em Alcabideque, para 

instalação do centro de interpretação romano, se houve algum avanço, relembrou a realização da 

Feira do Queijo do Rabaçal que se realizará este ano em Condeixa  e chamou a atenção para a 

exposição em Lisboa dos trabalhos dos alunos da escola azul do Agrupamento de Escolas, acerca 

do centenário de Fernando Namora. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal, para informar o membro Miguel Pessoa 

que a questão das árvores está prevista na proposta acerca das alterações climáticas, pelo que é 

expetável avançar com a rearborização. Quanto à questão da doação de parte do edifício, não tem 

qualquer indicação, tendo sido apenas contactado para a aquisição do edifício e não para doação, 

no entanto, irá averiguar melhor a situação. Informou que a Câmara Municipal se associará à Santa 

Casa da Misericórdia de Condeixa para a comemoração do seu centenário, uma vez que sempre 

foi e continuará a ser um centro social importante para o Concelho. Quanto ao edifício de 

Alcabideque, o mesmo ainda não foi adquirido, registou-a como uma ideia positiva, mas que ainda 

está a ser avaliada. Acrescentou que a Feira do Queijo do Rabaçal se realizará entre nos dia 16 e 

17 de maio e relembrou que, em edições passadas, esta se juntou à Semana do Cabrito, realizado 

em Condeixa, potenciando ambas e acabou por correr muito bem.  Relembrou ainda que este ano, 

a Semana do Cabrito em Condeixa realizar-se-á na mesma altura, pelo que a sua realização no 

Zambujal, poderá ser discutida. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Por fim, tomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal que esclareceu que a exposição 

que se encontra em Lisboa, sobre Fernando Namora, foi realizada por todos os jardins de infância 

do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

 

3.1. Análise e deliberação sobre o aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências da Autoridade de Transportes, celebrado entre a CIM RC e o Município de 

Condeixa-a-Nova em 2016. -------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

 ------- Neste ponto, tomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal para dar esclarecimento aos 

membros da Assembleia Municipal, dando nota que o sistema de transportes passa para a CIM, no 

entanto, como o processo ainda está atrasado, a Câmara Municipal continuará a assegurar os 

transportes até que a CIM esteja em condições de assegurar esses serviços. ----------------------------  

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

 

3.2. Análise e deliberação sobre o acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao 

abrigo do contrato Interadministrativo de delegação das competências do Município de 

Condeixa-a-Nova enquanto autoridade de transportes. -----------------------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer questão, o acordo de financiamento foi colocado a votação tendo sido 

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

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

 

3.3. Análise e deliberação sobre a alteração à Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova – Ossários Municipais. --------------------------  

 ------- Não existindo qualquer questão, a alteração à Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município de Condeixa-a-Nova – Ossários Municipais foi colocada a votação 

tendo sido aprovado por unanimidade.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos.  ----------  
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3.4. Análise e deliberação sobre a revogação da deliberação tomada em reunião de Câmara 

de 20/11/2019, relativa à proposta apresentada de Revogação do Plano de Pormenor da Zona 

Industrial Ligeira de Condeixa-a-Nova, União das Freguesias de Sebal e Belide. ------------------  

------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para solicitar uma breve explicação sobre esta 

revogação, ao que o Presidente da Câmara Municipal respondeu não haver necessidade de voltar 

a elaborar um Plano de Pormenor desde que existe o PDM. ---------------------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer questão, a revogação da deliberação, tomada em reunião de Câmara 

de 20/11/2019, foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------  

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

 

3.5. Análise e deliberação sobre a primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer questão, e após breve explicação do Presidente da Câmara Municipal, 

foi colocada a votação a primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2020, 

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 definição das competências, dos requisitos 

de recrutamento e da respetiva remuneração a aplicar aos cargos de Direção Intermédia de 

3º Grau. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer questão, foi colocada a votação a proposta para definição das 

competências, dos requisitos de recrutamento e da respetiva remuneração a aplicar aos cargos de 

Direção Intermédia de 3º Grau, tendo sido aprovada por unanimidade.  -------------------------------------  

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

 

3.7. Tomada de conhecimento da declaração de compromissos plurianuais, pagamentos e 

recebimentos em atraso, em 31 de dezembro de 2019, de acordo com o artigo 15º da Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso. -----------------------------------------------------------------------  

 ------- Não existindo qualquer questão relacionada com este ponto a Presidente da Assembleia 

Municipal passou de imediato ao ponto seguinte. ------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao plenário a colocação de intervenções face 

informação enviada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Pediu a palavra o membro Nuno Gaspar para se referir a uma reclamação relacionada com 

o atendimento de um funcionário das piscinas de Condeixa, questionando o Executivo acerca do 

poder disciplinar que detém neste tipo de situações, considerando que o funcionário pertence à 

associação Aqua Clube que por sua vez subcontratou também outros serviços. --------------------------  

 ------- A esta questão, o Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a questão disciplinar sobre 

alguém que não é funcionário da Câmara Municipal, não existe, o que poderá existir serão questões 

de controlo por parte da Câmara Municipal, pelo que o procedimento deverá ser da responsabilidade 

da empresa contratada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para questionar o ponto de situação do processo em 

contencioso que envolve o funcionário Rui Miranda e que já existe há alguns anos. ---------------------  

 ------- O Presidente da Câmara Municipal explicou que o assunto se reporta a um período em que 

o funcionário esteve a trabalhar em Ansião e que esse Município está de momento a pedir o 

pagamento dos ordenados deste funcionário durante esse período. -----------------------------------------  

 ------- Findas as respostas aos pedidos de esclarecimento formulados, o Presidente da Câmara 

Municipal fez uma breve apresentação das atividades desenvolvidas nos últimos meses. -------------  

 

 

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 horas e trinta e cinco 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  


