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 ------- Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, no 

Auditório do museu PO.RO.S., 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 do dia 25 de maio de 2020. -------------  

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

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

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

 --------- 3.1. Substituição do membro Ana Maria Teixeira Mendes Filipe no âmbito da designação de 

eleitores para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Comissão 

Alargada, ao abrigo da alínea l), do artigo 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua atual 

redação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3.2. Análise e deliberação sobre a adesão à Associação Portuguesa de Cidades e Vilas 

Cerâmicas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3.3. Tomada de conhecimento da proposta do acordo de gestão sobre a intervenção 

rodoviária projetada para a requalificação da EN1/IC2 no Nó da Faia e seus antecedentes.  ----------  

 --------- 3.4. Tomada de conhecimento da relação de Contratos Plurianuais de Fornecimento de 

Bens e Serviços, relativa ao período de 16 de abril de 2020 a 15 de junho de 2020.  --------------------  

 --------- 3.5. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------- 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, dando as boas vindas e 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 oito membros que constituem este Órgão, a saber:--------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------Miguel Simões da Fontes Pessoa; ------------------------------------------------------------------------ 

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

 ------------Fernando António Veríssimo Cardoso (em substituição de 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; --------------------------------------------------------------------------

 ------------Pedro Manuel Henriques dos Santos (em substituição de Nuno Ricardo Gonçalves 

Gaspar); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

 ------------Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo (Presidente da União 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 Carlos Manuel de Oliveira Canais, António Lázaro Ferreira, Ana Teresa 

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

 -------  A Presidente da Assembleia, Anabela Lemos, informou os presentes, o público e membros 

da Assembleia Municipal que, para intervir, deveriam dirigir-se ao púlpito presente na sala, de onde 

poderão registar a sua intervenção, para facilitar a gravação da sessão e audição do público.-------- 

 

 

 



   Página 4 de 17 
                                  

  
 
 
 MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova  

 

Sessão Ordinária de 29 de junho de 2020 

 

 

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

------Dando início à Ordem de Trabalhos e constatando a presença de público, a Presidente da 

Assembleia Municipal informou que, nos termos regimentais, está previsto um período máximo de 

15 minutos para que os munícipes possam colocar questões que queiram ver esclarecidas. Solicitou 

aos presentes que se inscrevessem para intervir, não tendo havido registo dessa mesma intenção, 

pelo que se passou ao ponto seguinte.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária do dia 25 de maio de 2020. ------------------  

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

tenha sido rececionado pela Mesa da Assembleia Municipal um pedido de retificação à ata por parte 

do membro Conceição Costa, a mesa considerou que tudo o que fora registado em ata estava de 

acordo com o proferido na intervenção do membro.  --------------------------------------------------------------  

 ----- Assim colocou à votação a ata da referida sessão, que foi aprovada por maioria, com três 

abstenções dos membros do PSD.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 

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: --------------------------  

 -----  - Realização, no passado dia 8 de junho, de uma sessão da Assembleia Intermunicipal onde 

todos os elementos do conselho estiveram presentes e na qual foi dada informação sobre a análise 

da situação pandémica pela Covid-19 na região de Coimbra. Foram ainda apreciados e aprovados, 

por maioria, o Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Comunidade Intermunicipal da Região 

de Coimbra (CIM-RC) do ano 2019, a relação dos compromissos plurianuais referentes ao período 

de 26 de novembro de 2018 até 30 de abril de 2020, no âmbito da Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso – Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, a 1ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento de 2020 e a 1ªAlteração ao Mapa de Pessoal para 2020; -------------------  

 -----  - Envio, no dia 15 de junho, informação emanada da Coordenação Municipal de Proteção Civil 

do Concelho dando conhecimento do contacto efetuado pelo Delegado de Saúde que informou da 

inexistência de casos positivos de COVID19 no concelho de Condeixa-a-Nova; --------------------------  

 -----  - Envio, no dia 27 de junho, da informação proveniente da CIM-RC sobre a reativação do 

serviço público de transporte de passageiros que serve o Concelho de Condeixa. -----------------------  

 

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

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

solicitou as inscrições para as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, associando-as 
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por bancada parlamentar para melhor observância dos tempos aprovados em Regimento, 

prosseguindo com as seguintes intervenções: ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Foi concedida a palavra ao membro Tiago Acúrcio que mostrou a sua preocupação 

relativamente a vários assuntos, tendo colocado as seguintes questões que se transcrevem: --------  

 ----- Transportes públicos: segundo a informação dada pelo Município, a CIM-RC prepara o reforço 

das ligações por autocarro entre Condeixa e Coimbra. -----------------------------------------------------------  

 ----- A população da União de Freguesias de Vila Seca e Bendafé necessita também que seja 

reposto o serviço de transportes públicos entre Alcouce e Condeixa, com os seguintes horários e 

sentidos: Alcouce-Condeixa (manhã); Condeixa-Alcouce (final da manhã); Alcouce-Condeixa (início 

da tarde); Condeixa-Alcouce (final da tarde). ------------------------------------------------------------------------  

 ----- Pede-se então ao Município que, a par das necessidades identificadas nas restantes 

Freguesias e Uniões de Freguesias do nosso Concelho, reforce junto da CIM-RC a necessidade 

premente da reposição do serviço de Transportes Públicos, em moldes adaptados às necessidades 

e à situação atual, na área do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Espaços públicos – Urbanização Quinta Nova: chegou-me uma denúncia relativa ao mau 

estado de conservação dos passeios na Urbanização Quinta Nova, que se tornaram um perigo para 

os transeuntes mais incautos. Verifica-se que já foi feita a manutenção no local, mas deixo o alerta 

de que já se encontram novamente pedras soltas. Peço que seja verificada a qualidade da 

manutenção realizada e, se possível, a reposição da área que já se encontra danificada. -------------  

 ----- Espaços públicos – Rua de Santo António, Senhora das Dores: tomei conhecimento de que, 

nos últimos tempos, a limpeza da Rua de Santo António, na Senhora das Dores, tem sido da 

responsabilidade dos seus moradores. Anteriormente, a limpeza deste espaço público foi realizada 

por funcionários do Município e da junta da União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-

a-Nova. Peço então que, consoante a responsabilidade do local em questão, a Câmara Municipal 

de Condeixa-a-Nova proceda à limpeza e manutenção regular do mesmo ou inste a junta da União 

de Freguesias a fazê-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Passadeiras em lomba: junto ao Mercado Municipal verifica-se a existência de uma passadeira 

de peões em lomba, que termina em cada um dos lados em ângulo com o lancil do passeio, o que 

dificulta a sua utilização para peões em cadeira de rodas, bicicleta ou com carrinhos de bebé. Solicito 

o apuramento de todas as passadeiras que se encontram na mesma situação e a substituição do 

lancil para permitir a sua utilização. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Serviço de abastecimento de água: após a análise de faturas do Serviço de Abastecimento 

de Água, Saneamento e Recolha de Resíduos, verifiquei a atribuição de 50% de desconto nos itens 

relativos ao Serviço de Abastecimento de água para os consumos estimados para os períodos de 

Fevereiro/Março e Março/Abril de 2020. ------------------------------------------------------------------------------  



   Página 6 de 17 
                                  

  
 
 
 MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova  

 

Sessão Ordinária de 29 de junho de 2020 

 

 

 ------- No entanto, o Município optou por, na maior parte das localidades que o compõem, não 

realizar leituras dos consumos reais nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2020. Foi retomada 

a leitura no mês de Maio, mas ainda não abrangendo todo o Concelho. Esta opção do Município de 

interromper a leitura dos consumos reais não se percebe, uma vez que é um serviço que não implica 

contacto direto interpessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Os munícipes, que foram contemplados pela leitura real do consumo no mês de Maio, viram 

ser-lhes devolvido o valor da água que pagaram com 50% de desconto relativo ao consumo 

estimado em Fevereiro/Março e Março/Abril de 2020. ------------------------------------------------------------  

 ------- Por outro lado, foi-lhes faturado o consumo real de Fevereiro a Maio sem qualquer desconto. 

 ------- Assim sendo, o desconto de 50% foi anulado e, uma medida que supostamente iria apoiar os 

Condeixenses num período de maior consumo de água, devido às medidas de confinamento, não 

teve qualquer efeito prático, para além do propagandismo imediato da sua divulgação nos meios de 

comunicação social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Sei que já foi anunciado um desconto extra de 30% para o próximo mês, mas, a menos que 

sejam feitas as leituras reais a todos os consumidores, nada garante que esse desconto não será 

também anulado no mês seguinte ou quando for feita a leitura do consumo real. -------------------------  

 ------- Neste momento, e como não foi cumprido o desconto de 50% aprovado pela Câmara 

Municipal de Condeixa-a-Nova, deixo aqui o apelo para que: --------------------------------------------------  

 -------  - Seja feita a correção ao valor faturado no consumo de água no último mês, de forma a dar 

50% de desconto ao consumo relativo a Fevereiro/Março e Março/Abril (valor calculado pelo 

consumo médio mensal com o acréscimo do aumento verificado com a leitura real); --------------------  

 -------  - Essa correção deverá ter, em todos os casos em que tal seja possível, efeitos imediatos, 

devendo a Câmara facultar aos munícipes os novos dados e valores para pagamento; ----------------  

 -------  - Nos casos em que os munícipes já tenham procedido ao pagamento da fatura com o valor 

de consumo sem desconto, essa correção deverá ser sobre a forma de desconto na próxima fatura; 

 -------  - Não seja emitido qualquer aviso de falta de pagamento ou suspensão de serviço, aos 

munícipes afetados pela cobrança de consumos sem desconto; ----------------------------------------------  

 -------  - Para garantir a atribuição do desconto já prometido de 30% na próxima fatura, seja feita a 

leitura real de todos os contadores de água do Município antes do início do próximo ciclo de emissão 

de faturação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  - Seja ponderado um investimento real na requalificação da Rede de Abastecimento de Água 

do Município de Condeixa-a-Nova, com o objetivo de solucionar a já crónica ineficiência do mesmo. 

Uma Rede mais eficiente, reduzirá as perdas que são o principal fator indicado pelo Executivo para 

o aumento dos valores dos tarifários, para cumprimento das exigências da ERSAR. Dessa forma, 

com uma Rede de Abastecimento mais eficiente, os munícipes poderão então ver também a 

redução no valor das suas faturas.-------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita, que deu alguns 

esclarecimentos acerca das dúvidas colocadas pelo membro Tiago Acúrcio. Assim e no que diz 

respeito ao serviço de abastecimento das águas, deu nota que o tarifário da água já não era alterado 

desde o mês de fevereiro de 2019 e, contrariamente ao que tem sido referido, a Câmara Municipal 

efetuou um desconto na fatura da água relativa a abril e maio e daí resultou uma quebra na receita 

na ordem dos oitenta e cinco mil euros. Acrescentou ainda que a Câmara Municipal não interrompeu 

propositadamente a leitura dos contadores, justificando que só o fez porque os funcionários afetos 

a esta função estiveram em quarentena devido a um familiar ter testado positivo à Covid-19, pelo 

que se deixou de ter capacidade de fazer leituras reais. Deste modo, durante a quarentena o valor 

das faturas da água nos três meses de confinamento incidiu em estimativas, que como se sabe são 

geralmente mais baixas que o real. Contudo, o Município, apesar de não estar obrigado a fazê-lo, 

não deixou de aplicar o desconto de 50% logo em março no início da pandemia, assim como nos 

meses de abril e maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Continuou a sua intervenção esclarecendo que o Executivo ponderou prolongar esta medida 

para o mês de junho, mas que tal não foi possível pois, conforme já explicado em anteriores sessões, 

o Município está obrigado a cumprir com um conjunto de regras impostas pela ERSAR, como o grau 

de recuperação de 90% dos custos com o consumo da água. Não obstante não concordar com esta 

regra, é um facto que tem de ser cumprida e a ERSAR anda atenta, pois em abril enviou missiva 

para a Câmara Municipal a alertar que não poderiam ser feitos descontos à generalidade da 

população, mas apenas aos mais desfavorecidos.  ---------------------------------------------------------------  

 ------- Face ao exposto, e sendo sensíveis a estas questões, a Câmara Municipal optou por efetuar 

um desconto complementar em julho em 30% e esta percentagem apenas se relacionou com o facto 

deste ser o teto máximo para o cumprimento das regras da ERSAR. ----------------------------------------  

 ------- Outra das questões referidas pelo membro Tiago Acúrcio relacionou-se com uma questão 

informática que está a ser resolvida, tendo explicado que, quando se lançava a leitura real no 

sistema, o programa eliminava toda a estimativa, incluindo o desconto de 50% já realizado e 

recalculava os valores sem ter em atenção esse mesmo desconto. Assim, para além do anunciado 

desconto de 30%, os consumidores irão também receber uma nota de crédito referente ao desconto 

não considerado devido ao erro informático. ------------------------------------------------------------------------  

 ------- Concluiu reforçando que o Executivo tem sido sensível às dificuldades dos Munícipes e que 

houve boa vontade em aplicar os referidos descontos, pelo que não pode aceitar que se faça uma 

leitura demagógica desta situação e se faça deste assunto uma bandeira política. -----------------------  

 ------- Relativamente aos transportes, informou que o Estado, numa fase inicial, reduziu os 

transportes em cerca de 14%, como por exemplo aconteceu com os autocarros para Coimbra que 

passaram a 3 ou 4 por dia. Entendeu-se esta medida durante o confinamento, no entanto, com o 

desconfinamento não se acompanhou a reposição de todas as linhas. Informou que todos os casos 
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de necessidade de transporte foram identificados, reativados vários itinerários e já pedida a 

reativação da linha de Alcouce. Fez questão de salientar que de acordo com a evolução da situação 

irão tentar repor o máximo de autocarros, sendo certo que as respostas chegam via CIM e ainda 

não foram repostas todas as carreiras. Apelou aos presentes e ao público em geral que informassem 

a Câmara Municipal de alguma situação que possa ainda não ter sido tratada. ---------------------------  

 ------- Relativamente aos problemas detetados na Urbanização Quinta Nova, o Presidente do 

Executivo afirmou que se irá inteirar do que está a acontecer e solicitou ao Presidente da Junta da 

União de Freguesias de Condeixa-a-Nova/Condeixa-a-Velha que explicasse a situação descrita na 

Rua de Santo António, na localidade de Senhora das Dores. --------------------------------------------------  

 ------- No uso da palavra o Presidente da União de Freguesias, Paulo Simões, explicou que a rua e 

curso de água foram limpos no dia 4 de maio desde a rotunda do Mercado Municipal até ao Casal 

Novo, não correspondendo à verdade o que é referido pelo membro Tiago Acúrcio. Acrescentou 

que nessa rua existem cinco habitações, todas elas com árvores e que era impensável proceder 

todos os dias à limpeza da rua. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Solicitou a palavra o vereador Carlos Canais que acrescentou em relação à situação que se 

verificou com a leitura dos contadores, que poderia ser evitada se os moradores procedessem ao 

envio da leitura dos seus contadores. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal reiterou que o Executivo teve boa 

intenção e reconheceu que os descontos de uma parte do concelho foram efetuados sobre 

estimativas, mas que compensará esta situação com os descontos anunciados. -------------------------  

 ------- A Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao membro Rui Pinela que deu nota 

positiva pelo facto do Executivo estar atento às ideias do BE, nomeadamente no que respeita aos 

testes serológicos aplicados a outras instituições nomeadamente aos funcionários do Serviço de 

Finanças de Condeixa. De seguida, questionou o Executivo acerca da situação de suspensão dos 

transportes públicos ao sábado, do passe intermodal (CIM) e informação a cerca dos casos positivos 

Covid-19 no concelho de Condeixa-a-Nova. ------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara Municipal concedeu a palavra ao vereador Carlos Canais que 

informou que os testes foram realizados a pedido da entidade interessada e autorizados a 16 de 

maio; também o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Condeixa solicitou a 

realização de testes aos seus funcionários, estando a Câmara Municipal disponível para os realizar 

após autorização dos superiores dessa instituição. No caso da Conservatória, não foi rececionado 

qualquer pedido de realização de testes. No que concerne à existência de casos ativos de Covid-

19, o vereador informou que não existem novos casos desde 16 de maio e não há casos ativos 

desde meados de junho. Concluiu que se os pedidos de testes estiverem todos protocolados, caso 

haja indícios de casos positivos terá de haver colheita através de zaragatoa e acrescentou que estes 

testes serológicos servem apenas para dar alguma confiança. ------------------------------------------------  
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 ------- Para esclarecer a situação dos transportes públicos, foi concedida a palavra ao vereador 

António Ferreira que informou os membros dos contactos efetuados com a CIM no sentido de repor 

os vários percursos, inclusive ao fim de semana, tais como o trajeto com partida e destino de Alcouce 

e outros que existiam no concelho; quanto ao passe intermodal, ainda contínua sem informação da 

empresa Transdev.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Dada a palavra ao membro Miguel Pessoa, este informou os presentes do lançamento do 

livro de homenagem a Fernando Namora, publicado pela Associação Portuguesa de Escritores, que 

inclui vários textos que foram lidos aquando da visita do Senhor Presidente da República a 

Condeixa-a-Nova a 15 de abril de 2019. Referiu-se ainda a uma imagem da Transdev que anda a 

circular nas redes sociais com alunos sentados no chão do autocarro durante os transportes o que 

o preocupou. Lembrou ainda a situação do arquivo municipal que se encontra em muito mau estado 

na escola da Venda da Luísa, questionando o Executivo sobre a possibilidade de esse arquivo ser 

guardado na escola feminina de Condeixa-a-Nova. Por último, recordando a visita da Senhora 

Ministra da Cultura, no passado mês de junho, às Ruínas de Conímbriga, sugeriu que se 

endereçasse convite para a Senhora Ministra vir a Condeixa no feriado municipal, dia 24 de julho e 

convidá-la a pronunciar-se sobre as Ruínas de Conimbriga, nomeadamente as muitas obras que 

são necessárias neste espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Para responder a estas questões, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que 

opinou sobre a situação descrita acerca dos transportes que se poderá dever ao facto dos 

autocarros só poderem levar um terço da sua capacidade e com o desconfinamento a empresa de 

transportes não acompanhou as necessidades no imediato, o que poderá ter originado situações 

como as descritas. Ainda no que respeita este assunto, o Presidente da Câmara Municipal sugeriu 

que a Assembleia Municipal redigisse uma exposição ao Estado e à Transdev para reposição das 

carreiras para o nosso concelho. No que diz respeito ao arquivo municipal, informou que também 

existe algum acervo no antigo Centro de Saúde, onde já se realizou uma intervenção que rondou 

os vinte e cinco mil euros. Considerou não ser o ideal, mas que está melhor do que o que estava 

anteriormente. Relembrou que o Executivo continua com a intenção de adquirir um imóvel para 

colocar todo o arquivo municipal como fora referido em anteriores sessões desta Assembleia. -------  

 ------- Continuou a sua intervenção, referindo a importância do membro Miguel Pessoa para a 

valorização de Conimbriga e também se existem algumas obras a serem feitas e outras 

programadas, muito se deveu à insistência da Câmara Municipal e do membro Miguel Pessoa. 

Acrescentou ainda que, há quatro anos, foi feita a proposta de existência de um quiosque com 

representação de Condeixa no parque de estacionamento de Conimbriga, aguardando ainda uma 

resposta das entidades competentes e que, apesar de essa representação estar a ser feita na 

bilhética, considera que seria mais atrativo no local inicialmente previsto, pelo que poderá realizar 

novamente essa proposta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Foi concedida a palavra ao membro Pedro Santos, mas Frederico Fontes, membro da 

bancado do PSD solicitou a palavra para mostrar o seu desagrado quanto à ordem pela qual se 

estavam a realizar as intervenções, pois o primeiro membro da sua bancada a solicitar a palavra 

não fora o Pedro Santos. A Presidente da Assembleia Municipal explicou que a ordem das 

intervenções não está prevista em Regimento, o que dá, a quem preside a sessão, a competência 

para fazer essa gestão. Quanto ao facto de ter começado por dar a palavra aos membros que estão 

pela primeira vez na presente Assembleia, apenas se deve a uma questão de cortesia para com os 

mesmos, o que entende como uma forma de lhes dar as boas vindas. Esclarecida a situação, 

retomou a palavra o membro Pedro Santos que questionou o Executivo sobre a ampliação da Zona 

Industrial, tendo sido anunciado em novembro de 2017 que teria um custo total de 1,6 milhões de 

euros e que até ao momento nada foi feito, ao contrário do que acontece em Ansião e Mealhada, 

cuja indústria está a aumentar cada vez mais e pretendeu saber o que fora feito também em relação 

aos seus acessos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Dada a palavra ao membro Fernando Cardoso este saudou todos os presentes e propôs a 

aprovação de uma moção para recuperação do Centro Hospitalar de Coimbra, Hospital dos Covões, 

designadamente a manutenção das valências existentes nesta unidade, sendo de extrema 

importância no que concerne aos cuidados hospitalares à população, nomeadamente ao Munícipes 

de Condeixa-a-Nova. Interrompeu-o a Presidente da Assembleia Municipal para referir que tinha 

sido aprovada uma moção na sessão de 25 de maio com o agora proposto. Prosseguiu então o 

membro Fernando Cardoso que fez uma breve abordagem à ausência de registo de casos de Covid-

19 no Concelho e de a situação se encontrar estabilizada no país, questionando assim a razão para 

o pavilhão Gimnodesportivo ainda estar ocupado com 40 camas, se todos os profissionais já 

regressaram aos seus locais de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Na posse da palavra, o membro Frederico Fontes iniciou a sua intervenção por saudar todos 

os presentes, tendo de seguida questionado o Executivo sobre o horário do mercado e o circuito de 

entrada, pois numa das suas deslocações a esse espaço apercebeu-se que, por volta das 8h20m 

ainda havia pessoas impossibilitadas de entrar, acabando por desistir e ir a outros estabelecimentos 

comerciais. Assim, considerou importante repensar-se o horário de abertura do mercado, bem como 

a entrada neste espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- De seguida concedeu-se a palavra ao membro Conceição Costa que começou por se referir 

ao próximo ano letivo 2020/2021, que ficará marcado pela transferência de competências na área 

da educação para a Câmara Municipal, assim como também o início de um novo ciclo para o 

Agrupamento de Escolas de Condeixa que conta agora com uma nova direção. Felicitou assim, em 

nome da bancada do PSD, o novo diretor do Agrupamento de Escolas de Condeixa, o Dr. Avelino 

Ferreira Santos, com larga experiência nessa área, que já foi vereador na Autarquia de Condeixa e 

líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Condeixa, desejando que concretize os 
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objetivos a que se propôs. Prosseguindo a sua intervenção, o membro, referiu-se à Lei 1-A/2020, 

de 19 de março, nomeadamente ao caráter público das sessões da Assembleia Municipal que 

estava suspenso até dia 30 de junho, pelo que considera assim que a presente sessão deveria ter 

sido realizada por videoconferência, não obstante poder ser dada a faculdade ao público para 

assistir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- De seguida, referiu-se às queixas que tem lido e ouvido da população no que se refere à 

fatura da água nos últimos meses, tendo inclusivamente comparado com Concelhos vizinhos que 

pagaram menos, questionando assim o Executivo porque estaria esta situação a acontecer em 

Condeixa, questionando se a rede de abastecimento de água estaria em devidas condições, isto é, 

se estaríamos a pagar mais água devido a questões técnicas; concluiu sugerindo que a Câmara 

Municipal aposte na melhoria das condutas da água a fim de garantir o pagamento de uma fatura 

razoável da mesma e, que a leitura dos contadores seja feita automaticamente através de sistemas 

eficientes já conhecidos que dão a leitura real e não carecem de intervenção humana. ----------------  

 ------- Prosseguiu referindo-se às obras a realizar no IC2, sugerindo que fosse feita uma 

apresentação pública do projeto, uma vez que o assunto tem vindo a ser discutido pela população 

que desconhece o mesmo e necessita de esclarecimentos. Considera ser um projeto importante 

para a população, pelo que acredita que tem o direito de opinar sobre ele. Acrescentou que, 

tratando-se de um projeto das Infraestruturas de Portugal, resultante de uma promessa de 2009 que 

se prolongou no tempo, e que o Executivo afirmou que não honorará a Câmara Municipal, considera 

que as obras a realizar na rotunda da Barreira ou no cruzamento de acesso ao Casal da Estrada 

trariam mais vantagens para o nosso Concelho e solucionaria situações que causam grandes 

constrangimentos à nossa população. Referiu que acredita que o Ministério de Pedro Nuno Santos 

será certamente favorável a uma alteração de planos, depois de devidamente elucidado. Concluiu 

a referir que considera necessário rever, renegociar e alterar o projeto apresentado em 2009. -------  

 ------- Finalizadas as intervenções da bancada do PSD, tomou a palavra o Presidente da Câmara 

Municipal que retomou a sua intervenção fazendo referência ao próximo ano letivo, referindo-se aos 

novos desafios que se avizinham em condições particulares, mas acredita que haverá certamente 

condições financeiras e logísticas para iniciar a transferência de competências mesmo que seja 

alterado o seu início. De seguida o Presidente da Câmara Municipal deu nota da entrada de um 

novo Diretor do Agrupamento de Escolas, aproveitando para agradecer o trabalho excecional 

desenvolvido pela anterior Diretora, Anabela Lemos, ao longo dos últimos anos. -------------------------  

 ------- No que diz respeito ao tarifário da água, relembrou os presentes que a água de Condeixa  

vinda da nascente do Concelho, era muito mais barata; ao mudar para as Águas de Coimbra, 

situação com a qual todos concordaram na altura, e com a venda das ETAR, que apesar de dar um 

bom contributo para as contas da Câmara Municipal, também acabou por acarretar mais despesas, 

verificou-se que, quando chove, uma parte dessa água também entra para a despesa. Acrescentou 
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ainda que, contrariamente ao que foi referido, o Concelho de Condeixa continua a crescer, sendo o 

único do distrito que cresce ininterruptamente há mais de dez anos. Quanto à telemetria para a 

água, considera-a também importante e, no próximo ano, irão dar inicio a um projeto piloto nesta 

área, sendo certo que se trata de um investimento caro. Relativamente às obras na IC2, informou 

que ainda não há projeto, que tudo pode ser feito e que é certo que o projeto vai a discussão pública, 

mas que para já ainda só se está a discutir o acordo a estabelecer com as Infraestruturas de 

Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No que se refere à Zona Industrial, Nuno Moita esclareceu que inicialmente se previa uma 

ampliação em cerca de sete hectares para o recurso a um fundo comunitário, mas não conseguiram 

adquirir os terrenos necessários em tempo útil devido a vicissitudes negociais e financeiras, sendo 

certo que existe um novo aviso para concurso a fundos comunitários, com financiamento a 85%, 

mas apenas 10% destinado à aquisição de terrenos. Ainda assim a questão foi minorada com a 

realidade da compra de 2,5 hectares, junto à zona industrial pela empresa que se dedica ao cultivo 

de canabis medicinal, onde irá investir cerca de 8 milhões de euros e onde a Câmara Municipal 

interveio como facilitador da comunicação com os proprietários do terreno para aquisição. Informou 

ainda que a escritura do último lote de terreno existente na Zona Industrial e pertencente à Câmara 

Municipal foi realizada nesse dia. Concluiu assim a referir que  o quadro 2030 também contempla a 

ampliação da Zona Industrial. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo às questões do membro Fernando Cardoso, fez saber que o Executivo já tinha 

também elaborado uma moção para a continuidade do Centro Hospitalar de Coimbra, defendendo 

a manutenção destes serviços. Quanto ao uso do pavilhão para receber doentes do Covid-19, 

considerou que ainda era prudente manter o equipamento aí existente e que quando for necessária 

a sua ocupação com as atividades escolares, será então liberto. ---------------------------------------------  

 ------- Quanto à questão do membro Frederico Fontes, foi concedida a palavra ao vereador António 

Ferreira que esclareceu que sobre o acesso ao Mercado Municipal, o horário já foi alterado, 

passando a abrir às 8h o mercado exterior e com apenas com duas portas abertas, uma para entrada 

e outra para saída. Referiu que é impossível abrir antes pois os comerciantes não podem estar a 

colocar a mercadoria com clientes presentes. Acrescentou que, caso seja necessário abrir mais 

cedo, por exemplo às 7h30mm, não terá nada a opor. Pediu ainda autorização para se pronunciar 

sobre a Zona Industrial para referir que em 2013 a Zona Industrial não estava organizada, sendo 

que essa organização e a venda de todos os terrenos foram realizadas por este Executivo. Durante 

este período, todas as empresas, mesmo durante a crise, continuaram a laborar. Acrescentou ainda 

que o último lote foi vendido a dois jovens que estavam a ser aliciados por outros municípios para 

implantar a sua empresa noutro concelho, mas que optaram por Condeixa. Concluiu assim a afirmar 

que neste momento é necessário comprar mais  terrenos/armazéns, mas que está a ser complicado 
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negociar com alguns proprietários de terrenos da Zona Industrial, no entanto nenhuma empresa 

deixou de se instalar em Condeixa por falta de terreno. ----------------------------------------------------------  

 ------- Pediu a palavra o membro Frederico Fontes para agradecer os esclarecimentos prestados 

em relação ao Mercado Municipal e à Zona Industrial. -----------------------------------------------------------  

 ------- Findas as intervenções dos membros, Anabela Lemos retomou a palavra para agradecer os 

vostos que lhe foram endereçados enquanto diretora cessante do Agrupamento de Escolas de 

Condeixa e para desejar ao novo Diretor um bom trabalho em prol do Agrupamento de Escolas de 

Condeixa. Acrescentou referindo que o novo Diretor, Dr. Avelino, vai herdar uma casa muito bem 

estruturada e organizada, com os melhores resultados académicos dos últimos oitos anos e também 

com os melhores resultados sociais de sempre. Relembrou o facto do Agrupamento de Escolas de 

Condeixa ter ganho, no ano passado, o campeonato nacional de leitura em dois escalões, feito este 

que nunca fora alcançado por qualquer outro agrupamento desde que o campeonato nacional 

existe, bem como, em tempo de pandemia, ganhou prémios nos concursos “Os nossos avós eram 

cientistas” e  Missão Continente, o que demonstra que o serviço educativo prestado é de muito boa 

qualidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------- Quanto à questão referida pelo membro Conceição Costa relacionada com a sessão 

presencial desta Assembleia Municipal, esclareceu que partilha da opinião do seu colega de 

bancada do PSD, Fernando Cardoso, ou seja, que devemos dar o exemplo de retoma da 

normalidade e que, se atualmente temos os alunos nas escolas desde o dia 18 de maio e até as 

crianças do pré-escolar a regressar às escolas desde o dia 1 de junho, nós, enquanto Órgão 

Autárquico, devemos dar esse exemplo de desconfinamento em segurança, retomando assim a 

normalidade. Reforçou esta ideia com o facto de, por este meio, se promover a participação do 

público e, consequentemente, a democraticidade do órgão. ----------------------------------------------------  

 ------- De seguida foi concedida a palavra ao membro Raul Pratas que agradeceu a explicação sobre 

a problemática da água quanto à aplicação dos 50% de desconto, acrescentando que, fazendo parte 

da bancada do PS, acredita que a intenção inicial do executivo foi de boa-fé, tanto que vai ter uma 

perda de receita na água. Recordou ainda que o problema existente no Centro Hospitalar de 

Coimbra foi por ele abordado pela primeira vez antes da situação de pandemia e inclusive no seio 

da Assembleia CIM quando foi apresentado o plano nacional de investimento 2030 que menciona a 

deslocalização das duas maternidades no CHC e apesar de ter questionado a CIM sobre esse 

assunto, não obteve qualquer resposta, registando com agrado que na última Assembleia desse 

Órgão, o assunto foi abordado, o que reflete que estamos todos a defender a mesma causa. Por 

fim, solicitou informação acerca da atualização dos limites de freguesia efetuados nas entidades 

competentes, pois os sensos 2021 estão prestes a ser realizados e se esses limites não estiverem 

regularizados, o trabalho efetuado anteriormente pelos Presidentes de Junta de Freguesia terá sido 

em vão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Foi condecida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que confirmou o facto do 

membro Raul Pratas ter vindo a abordar o tema do CHC já há algum tempo, pois era notória a falta 

de investimento nesta unidade. Quanto aos limites de freguesia, fez referência que se irá inteirar do 

processo para se dar seguimento logo que possível. -------------------------------------------------------------  

 

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. Substituição do membro Ana Maria Teixeira Mendes Filipe no âmbito da designação de 

eleitores para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Comissão 

Alargada, ao abrigo da alínea l), do artigo 17.º da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, na sua atual 

redação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Tomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal relembrando que relativamente a este 

ponto, cujo pedido de propostas foi enviado por correio eletrónico aos membros desta Assembleia 

Municipal a 18 de abril e recordado na passada sessão ordinária do dia 25 de maio, apenas foi 

recebida uma única proposta, nomeadamente por parte do membro Rui Pinela que apontou o nome 

da Dr.ª Paula Maria Simões Avelar cuja informação foi enviada, via correio eletrónico, a todos os 

membros da Assembleia e relembrada nesta sessão.  -----------------------------------------------------------  

 ----- Não existindo qualquer outra questão, a proposta foi colocada a votação de forma secreta tendo 

sido aprovada por maioria, com vinte e cinco votos a favor e três abstenções. ----------------------------  

 

3.2. Análise e deliberação sobre a adesão à Associação Portuguesa de Cidades e Vilas 

Cerâmicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Neste ponto, a Presidente da Assembleia Municipal questionou os presentes acerca de 

questões que quisessem ver esclarecidas, atendendo à documentação enviada. ------------------------  

 ----- Solicitou a palavra o membro Frederico Fontes, que informou a intenção favorável de voto da 

bancada do PSD, no entanto pretendeu saber qual o valor da quota a pagar, uma vez que se trata 

de uma associação e qual a utilidade destas associações para o Concelho de Condeixa. Pediu 

também que fossem informados oportunamente, de quantas associações é a Câmara Municipal 

pertencente, quais os custos suportados e se existem relatórios da atividade das mesmas. -----------  

 ----- Para esclarecer o membro, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita, 

que referiu que esta associação em concreto é importante para o Concelho uma vez que é produtor 

de cerâmica. Informou ainda que já se encontra aberto na plataforma o concurso para reabilitação 

do Centro de Cerâmica e que pretendem não só iniciar a obra, mas projetá-la para o futuro. ---------  
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 ----- Referiu ainda que a quota a pagar é de oitocentos euros anuais e que ainda tem de passar pelo 

Tribunal de Contas. Quanto a outras associações a que a Câmara Municipal se associou, a que tem 

mais presente é a Associação Portugal Romano, da qual são prestadas contas. Afirmou ainda que 

fica o registo de saber a quantas associações e quais o município já se associou e o valor total que 

paga como sócio para informar posteriormente. --------------------------------------------------------------------  

 ----- Não existindo qualquer outra questão, a proposta de adesão à Associação Portuguesa de 

Cidade e Vilas Cerâmicas foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------  

 

3.3. Tomada de conhecimento da proposta do acordo de gestão sobre a intervenção 

rodoviária projetada para a requalificação da EN1/IC2 no Nó da Faia e seus antecedentes. ----  

 ----- No uso da palavra, e tendo sido um ponto solicitado pela bancada do PSD, a Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal para que este desse a 

conhecer o Acordo de Gestão que se perspetiva estabelecer com as Infraestruturas de Portugal. ---  

 ----- Tomando a palavra, o Presidente da Câmara Municipal começou por explicar que este acordo 

de gestão que foi proposto para um investimento de dois milhões de euros, é diferente do que foi 

feito com o protocolo. Relembrou que não é um projeto, que quando chegarmos a essa fase faz 

todo o sentido ser discutido em conjunto com a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, no 

entanto, os membros devem estar cientes que se não se realizar a primeira parte exigida pelas 

Infraestruturas de Portugal, também não se realizará a segunda parte das obras que compreenderá 

a criação de um viaduto na Nacional 1. O que está agora a ser analisado nesta fase, é a proposta 

de um acordo de gestão no qual caberá à Câmara Municipal efetuar o projeto e as Infraestruturas 

de Portugal executá-lo. Face a esta introdução, o Presidente da Câmara Municipal pediu a 

intervenção da Arquiteta Sofia Correia, dos serviços da Câmara Municipal, que fez uma breve 

abordagem ao historial deste acordo desde os primeiros contactos em 2009. -----------------------------  

 ----- Pediu a palavra o membro Susana Devesa para questionar se não existe a possibilidade de se 

defender a execução de um projeto com maior interesse para a população, dado que a execução 

da segunda fase está condicionada pela primeira.-----------------------------------------------------------------  

 ----- Foi esclarecida pela Arquiteta Sofia Correia que, o protocolo elaborado em 2009 tinha por base 

três premissas: o acesso pela via do paul a Eira Pedrinha, a eliminação da rotunda da Barreira e a 

resolução do problema do acesso na Faia. Acrescentou ainda que a proposta apresentada em 2009 

terá de ser discutida e melhorada, no entanto quem a está a apresentar são as Infraestruturas de 

Portugal que definiram as áreas a intervencionar, tendo por base estudos que fizeram e como sendo 

as mais acertadas para os locais. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Foi de seguida concedida a palavra ao membro Tiago Picão que questionou se, tendo em conta 

o projeto previsto para a fábrica de desenvolvimento cerâmico na Faia, esta intervenção não 

melhora este acesso e o torna mais seguro. ------------------------------------------------------------------------  
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 ----- Pediu a palavra o membro Marília Torres que questionou se o facto de existir um estudo prévio, 

se poderá ser melhorado o acesso pedonal entre Condeixa e a Urbanização Nova Conímbriga, 

tendo sido esclarecida que foi uma das situações propostas pela Câmara Municipal. -------------------  

 ----- Pediu a palavra o membro Conceição Costa que questionou a localização da segunda rotunda 

a ser contruída, tendo sido esclarecida pela Arquiteta Sofia Correia. -----------------------------------------  

 ----- Foi concedida a palavra ao membro Frederico Fontes que afirmou ser natural os deputados 

terem dúvidas que muitas das vezes são dúvidas dos Condeixenses e que não é por serem do 

contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Solicitou a palavra novamente o membro Susana Devesa que agradeceu o esclarecimento, 

embora não esteja totalmente convencida e no seguimento de um comentário do membro Tiago 

Picão que não foi registado pela mesa, lamentou o facto do referido membro ter sido indelicado, 

inconveniente, não sendo a primeira vez que tem atitudes menos respeitosas. ---------------------------  

 ----- Em resposta a Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao membro Tiago Picão que nas 

suas intervenções seja objetivo e que elimine todo e qualquer julgamento de valor relativamente às 

intervenções dos restantes membros. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Foi de seguida concedida a palavra ao membro Tiago Picão que se referiu não querer ser de 

forma nenhuma ser ofensivo nas frases que proferiu. ------------------------------------------------------------  

 ----- Por fim, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que agradeceu o esclarecimento 

prestado pela Arquiteta Sofia Correia, mas reforçou que ainda estamos na fase de celebração de 

um acordo de gestão e que existirá um projeto em tempo oportuno que será discutido. ----------------  

 ----- Na inexistência de mais questões, passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos.-------   

 
3.4. Tomada de conhecimento da relação de Contratos Plurianuais de Fornecimento de Bens 

e Serviços, relativa ao período de 16 de abril de 2020 a 15 de junho de 2020. -----------------------  

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

acerca das informações entregues aos membros da Assembleia Municipal. ------------------------------ 

 

3.5. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Quanto ao ponto em epígrafe, a Presidente da Assembleia Municipal questionou o plenário 

acerca da necessidade de esclarecimento de dúvidas surgidas face informação enviada a todos os 

membros via correio eletrónico. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Assim foi dada a palavra ao membro Susana Devesa que questionou o Executivo relativamente 

ao Canil Municipal, particularmente sobre o processo de adoção de animais, ou seja, quem é que 

intermediou essas adoções, uma vez que na página web da câmara não há qualquer referência aos 
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animais disponíveis para adoção. Referiu ainda que, numa notícia de 2016, referente à campanha 

"Adote um Amigo e seja Feliz para Sempre" se encontra, no site da Câmara Municipal, a informação 

de que regularmente iriam mostrar os animais que estão no Canil Municipal à espera de adoção. 

Estamos em 2020 e parece que foi mais um projeto que ficou esquecido. ----------------------------------  

 ----- Em resposta a este membro, foi concedida a palavra ao vereador António Ferreira afirmando 

que se tem realizado adoções regularmente, pois o canil tem protocolo com a Associação “Os 

Patudos” que tem tido um papel importante na adoção dos animais. Relativamente à situação do 

canil intermunicipal, o vereador afirmou que esse assunto já foi esclarecido em sessões anteriores.  

 ----- Retomou a palavra o membro Susana Devesa para sugerir que, como já existira na página da 

União de Freguesias Sebal e Belide um link que direciona os interessados para o anúncio de cães 

a adotar se fizesse o mesmo na página de internet da Câmara Municipal para promover a adoção.  

 ----- Por fim, no uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal deixou algumas notas da 

atividade da Câmara Municipal, a saber as obras realizadas no Casal do Missa; o início das obras 

no largo da Capela da Barreira; a rede de água da Ega, sem acesso a fundos comunitários; a 

conclusão das obras na Casa dos Arcos, cuja primeira apresentação será realizada no Dia do 

Município. Lamentou o aumento do desemprego no concelho, contando já com mais 112 

desempregados, fez referência à atividade do Gabinete de Inserção Profissional e informou que 

naquele momento ainda continuam a oferecer cabazes de alimentos a famílias carenciadas. Para 

terminar deixou a sua preocupação face a pequenos sinais que têm sido dados de uma aproximação 

de dificuldades económicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 uma horas 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  


