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 ------------Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, pelas 14 

horas e trinta minutos realizou-se, no Auditório do Museu PO.RO.S, uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal com a seguinte ordem do dia: --------------------------------------------------------   

 

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

 

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

 

 ------------2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de dia 16-12-2021. ------------------   

 

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

 

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

 

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

 

 ------------3.1. Designação de um membro da Assembleia Municipal (Autarca de Freguesia) 

para integrar o Conselho Municipal de Educação para o mandato 2021-2025. -----------------------  

 

 ------------3.2. Apreciação e votação da Proposta de Nomeação dos Representantes no 

Conselho Municipal de Educação para o mandato 2021-2025 [Decreto-lei 21/2019, de 30 de 

janeiro na sua redação atual]. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------3.3. Apreciação e votação da demonstração dos Fluxos de Caixa e autorização da 

integração do saldo orçamental da gerência de 2021. -------------------------------------------------------  

 

 ------------3.4. Apreciação e votação da Modificação dos Documentos Previsionais - 1.ª 

Alteração Modificativa (Revisão) ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. --------------------  

 
 ------------3.5. Declaração dos compromissos plurianuais assumidos, dos pagamentos e dos 

recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2021 – Tomada de conhecimento. ------------------  

 
 ------------3.6. Despesas plurianuais autorizadas ao abrigo da autorização genérica da AM, no 

período de 10/12/2021 a 15/02/2022 - Tomada de conhecimento. ---------------------------------------  
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 ------------3.7. Relatório Atividades de 2021 e Plano de Atividades para o ano 2022 da CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Tomada de conhecimento. ---------------------------  

 

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

 

 ------------De seguida, e depois de ter feita a chamada, verificou-se a presença dos seguintes 

membros que constituem este Órgão, a saber: ----------------------------------------------------------------  

 ------------António José Barata Figueiredo; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Maria Alice Marques Silvério; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------João Miguel de Matos Alves Santos Viais; ---------------------------------------------------------  

 ------------Diana Pereira dos Santos; ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar; --------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo; -----------------------------------------------------  

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

 ------------José António da Silva Martins Cura; -----------------------------------------------------------------  

 ------------Eduardo José Lopes Alcouce; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Jorge Filipe Nunes Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Gisela Patrícia Duarte de Almeida; -------------------------------------------------------------------  

 ------------Sílvia Marina Marques Teixeira; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Diogo Miguel da Costa Gomes; -----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Isabel Sofia Pinto Albuquerque; -----------------------------------------------------------------------  

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

 ------------João Miguel Duarte de Brito; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Rodolfo Daniel Alves Silva (Presidente da Junta de Freguesia de Ega); -------------------  

-------------Carla Isabel Manaia Gaspar (Presidente da Junta 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); -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ Raúl Manuel Lopes Amado de Oliveira (Presidente da União das Freguesias de 

Sebal e Belide); --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------Jorge Manuel Lucas de Almeida (Presidente da União das Freguesias de Vila Seca e 

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

 ------------Estiveram também presentes a esta sessão o Sr. Presidente da Câmara, Nuno Moita 

da Costa, o Sr. Vice-Presidente António Lázaro Ferreira e os Srs. Vereadores Ana Teresa 

Gomes de Oliveira Manaia, Carlos Manuel Oliveira Canais, Nuno Mendes Claro, Silvino Dias 

Capitão e Luís Miguel Simões da Silva.  -------------------------------------------------------------------------   

 ------------O Sr. Presidente informou que não se encontrava presente na sessão o membro José 

Luís Sousa Rebelo tendo o mesmo sido substituído ao abrigo dos artigos 78º e 79º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, pela cidadã imediatamente a seguir na 

ordem da lista, Isabel Sofia Pinto Albuquerque, tendo as respetivas faltas sido justificadas. ------  

 

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

 ------------No cumprimento deste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal perguntou se algum elemento do público pretendia intervir. ----------------------------------  

 ------------Nessa sequência, a cidadã Anabela Simões Salazar Vitorino, moradora na aldeia do 

Casmilo, freguesia do Furadouro, solicitou a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia 

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

 ------------A Sra. Anabela Vitorino iniciou a sua intervenção dizendo que se encontrava presente 

nesta Assembleia Municipal com o objetivo de expor uma situação, que considerou já não ser 

nova. Prosseguiu, referindo que na sequência da leitura feita no dia 17 de fevereiro relativa à 

área protegida nas Terras de Sicó, onde se integra o Casmilo, se encontra nesta Assembleia 

para, em nome da população dessa aldeia, manifestar o seu descontentamento pela falta de 

diálogo e de informação relativamente a este processo, para com os moradores ou 

proprietários de terrenos nessa localidade. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Considerou que apesar de ser uma proposta de projeto bem-intencionada, persiste 

uma falha importante, consubstanciada no facto de continuar a haver falta de informação e de 

cooperação entre as entidades responsáveis, nomeadamente a Associação das Terras de Sicó 

que, após auscultar a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, não transmite qualquer 

informação do projeto à população. A sra. Anabela Vitorino frisou que esta falha se regista pela 

segunda vez, tendo esta cidadã apresentado anteriormente este problema em reunião da 

Assembleia de Freguesia, tendo a Sra. Presidente da Junta de Freguesia informado que o 

assunto foi colocado aos serviços da Câmara Municipal, mas que, até ao momento, não obteve 

qualquer resposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A cidadã Anabela Vitorino citou uma notícia onde são definidas algumas proibições 

na apanha de determinados produtos, referindo que há cerca de 18 meses esteve presente 

numa reunião no Zambujal, com o objetivo de articular as limitações que necessitam de ser 

impostas na colheita de determinados produtos com questões relacionadas com a vida 

quotidiana dos habitantes, considerando que o projeto entretanto apresentado define algumas 
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proibições que não foram transmitidas aos habitantes nem respondem às alterações solicitadas 

nessa reunião. Finalizou a sua intervenção, solicitando que o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal e a Sra. Presidente da Junta de Freguesia do Zambujal assumam o compromisso de 

agendar oportunamente um novo encontro, para poderem ser esclarecidas todas estas 

questões.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nesta sequência, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu então a palavra ao 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, que iniciou a sua intervenção afirmando desconhecer as 

notícias mencionadas pela Sra. Anabel Vitorino, frisando que a única notícia de que tem 

conhecimento refere que, segundo o Presidente das Terras de Sicó, haverá uma nova 

discussão pública deste assunto, acrescentando que na mencionada reunião no Zambujal, que 

decorreu no âmbito da anterior discussão pública, a Câmara Municipal colocou igualmente 

algumas objeções à criação desta área protegida da Serra de Sicó. ------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, informando que a Câmara Municipal teve algumas 

dúvidas, atendendo às diferentes tipologias de concelhos envolvidos nesta questão, na medida 

em que uns são mais urbanos do que outros, o que dificultaria a definição de soluções que se 

considerassem favoráveis para todos os concelhos. ---------------------------------------------------------  

 ------------Terminou a sua intervenção, dando ênfase ao facto deste processo não estar 

concluído e que apenas não tem evoluído em consequência da pandemia da Covid-19, 

realçando igualmente as declarações recentes do Presidente das Terras de Sicó que garantiu 

que se irá iniciar um novo processo de consulta pública, onde todos os intervenientes poderão 

participar, considerando-o, indiscutivelmente, um projeto muito importante para a região. --------  

 

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal complementou esta intervenção, realçando 

a importância da Assembleia Municipal no esclarecimento desta e de outras questões relativas 

ao concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 ------------2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de dia 16-12-2021. -------------   

 ------------Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal iniciou a sua intervenção transmitindo uma palavra de agradecimento e 

reconhecimento aos secretários desta Assembleia, pelo exaustivo trabalho de compilação das 

inúmeras informações que resultaram de uma longa reunião. Agradeceu igualmente aos 

deputados que enviaram os documentos de apoio à elaboração da ata, reiterando que este 

procedimento se repita nas reuniões futuras. ------------------------------------------------------------------  

 ------------Não existindo qualquer sugestão de alteração da proposta de ata previamente 

enviada aos deputados, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou a mesma à votação, 
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registando-se a aprovação da ata por unanimidade, sendo que a deputada Carla Gaspar não 

participou na votação, em virtude de ter estado ausente da referida reunião. -------------------------  

 

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

 ------------Neste ponto da ordem de trabalhos e no que se refere ao expediente, o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal leu integralmente um documento, que recebeu no período 

da manhã via e-mail, do munícipe Luís Pereira. ---------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal para que pudesse esclarecer as questões que constam neste documento. ---  

 ------------Em virtude deste e-mail ter dado entrada pouco tempo antes da realização desta 

Assembleia, o Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que não teve oportunidade de 

analisar detalhadamente a situação, tendo solicitado ao Sr. Vereador e Vice-Presidente, 

António Ferreira, que, na medida do possível, esclarecesse a situação. --------------------------------  

 ------------Nesta sequência, o Sr. Vereador e Vice-Presidente, António Ferreira, começou por 

informar que a empresa responsável pela construção do edifício nesse lote, por iniciativa 

própria, procedeu à instalação dessa grua. Após a tomada de conhecimento da situação, os 

serviços da Câmara Municipal contactaram o construtor através de e-mail, no sentido de ser 

esclarecida a situação, sendo posteriormente esta empresa devidamente notificada pelos 

serviços da Câmara Municipal. Prosseguiu a sua intervenção, informando que, por aquilo que 

apurou, foi feito um pedido de alteração do edifício que irá a discussão pública. Concluiu a sua 

intervenção, informando que o empreiteiro efetuou, junto da Câmara Municipal, um pedido para 

manter a grua por mais 30 dias, uma vez que já deu entrada na Câmara o respetivo pedido de 

licenciamento. Analisada a situação, os serviços da Câmara Municipal autorizaram a 

manutenção da grua por 30 dias, conforme solicitado pelo empreiteiro. --------------------------------  

 

 ------------Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal que, com a maior brevidade possível, lhe sejam enviados esclarecimentos 

mais pormenorizados acerca desta situação, para poderem ser encaminhados para o munícipe 

Luís Pereira. Mais informou que irá contactar este munícipe, numa lógica de respeito e de 

promoção da proximidade dos munícipes com a Assembleia Municipal, visando o 

esclarecimento das situações apresentadas. ------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no cumprimento do mesmo ponto da ordem de trabalhos, mas no que se refere 

às informações, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que nesta e em futuras 

reuniões, sempre que sejam produzidas deliberações, as mesmas serão acompanhadas da 

produção da respetiva minuta, para que possam ter efeitos imediatos. Mais informou que não 

foi possível adotar este procedimento na sessão anterior devido a uma série de 

constrangimentos, uma vez que os serviços da câmara estiveram bastante envolvidos na 

complexa organização do ato eleitoral de 30 de janeiro, que apresentou duas relevantes 



Página 7 de 31 
(Sessão ordinária 28-02-2022) 

 

  
        MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

  Assembleia Municipal  

 

 

dimensões: o voto antecipado e a substituição de elementos por motivos de isolamento 

profilático. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, apelando a que todos os deputados utilizem o e-mail 

institucional criado logo no início desta legislatura, solicitando que, caso algum elemento não 

tenha esse endereço de e-mail, lhe faça chegar essa indicação de modo a que os serviços da 

Câmara Municipal possam ultrapassar essa questão. -------------------------------------------------------  

 

 ------------Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou à Sra. Coordenadora 

da Câmara Municipal, Cândida Cardoso, que facultasse um documento onde os deputados, se 

assim o entendessem, pudessem registar o nome completo e a data de nascimento, 

permitindo, deste modo, a atualização da idade de cada deputado na página de internet desta 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Nesta sequência, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que foram 

indicados os líderes das diversas bancadas com assento nesta Assembleia Municipal, a saber:  

 -----Partido Socialista: Luís Caridade ---------------------------------------------------------------------  

 -----Partido Social Democrata: Alice Silvério ------------------------------------------------------------  

 -----Coligação Democrática Unitária: Miguel Pessoa -------------------------------------------------  

 -----Chega: Eduardo Alcouce -------------------------------------------------------------------------------  

 -----Bloco de Esquerda: Gisela Almeida ------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, informando que se encontra constituída a comissão de 

acompanhamento da situação do Hospital D. Ana Laboreiro D’Eça, que integrará os três 

deputados das bancadas municipais uninominais e ainda a deputada Alice Silvério (indicada 

pela bancada do Partido Social Democrata) e o deputado João Viais (indicado pela bancada do 

Partido Socialista). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou que a deputada Alice Silvério, em 

representação da bancada do PSD, apresentou um pedido para que a data de realização da 

próxima sessão desta Assembleia Municipal possa ser antecipada para a penúltima segunda-

feira de abril (dia 18), em vez da data inicialmente prevista para a sua realização (dia 26). Uma 

vez que nenhum dos deputados apresentou qualquer impedimento a esta alteração, o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal confirmou o agendamento da próxima reunião da 

Assembleia Municipal para o dia 18 de abril. -------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente da Câmara usou então da palavra para referir que, no âmbito da 

descentralização de competências do Governo para as Câmaras Municipais, este município já 

aceitou a transferência na área da Educação, estando agora em cima da mesa a transferência 

de competências na área da ação social, pelo que, até ao próximo dia 14 de março, as 
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Câmaras Municipais têm que se pronunciar relativamente à aceitação dessa transferência. 

Mais informou que, em janeiro do presente ano, foi publicado um decreto regulamentar que 

permite às Câmaras Municipais adiar até ao final do ano a sua decisão sobre a transferência 

de competências na área da ação social. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Prosseguiu a sua intervenção, referindo que as condições propostas são passíveis 

de aceitação, no entanto, uma vez que ainda não foi aprovado o Orçamento de Estado, tal 

situação irá prejudicar as transferências financeiras para a Câmara Municipal no âmbito desta 

descentralização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Neste sentido, o Sr. Presidente da Câmara Municipal solicitou ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal o agendamento, para o dia 11 de março, de uma Assembleia Municipal 

extraordinária, para deliberar pela aceitação imediata da transferência de competências na 

área da social ou, de forma mais prudente, optar pelo adiamento dessa decisão. -------------------  

 

 ------------Nesta sequência, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, em virtude de, neste 

momento, o Governo se encontrar em gestão por duodécimos e concordando que será 

prudente ponderar devidamente este processo, indicou a data de 11 de março, ao final da 

tarde, para a realização dessa Assembleia Municipal extraordinária. Essa reunião terá como 

ponto único da ordem de trabalhos a discussão e deliberação sobre a transferência, para a 

Câmara Municipal, de competências na área da ação social. ---------------------------------------------  

 

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

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal iniciou o cumprimento deste ponto da 

ordem de trabalhos com a leitura de uma moção de rejeição à invasão da Ucrânia pela Rússia 

e, consequentemente, de solidariedade e apoio à comunidade ucraniana em Portugal. -----------  

 ------------Tendo como base esta moção apresentada pelo Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal, os líderes de cada uma das bancadas municipais consensualizaram a elaboração de 

uma moção global. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O deputado Nélson Simões propôs que esta moção seja enviada à embaixada da 

Ucrânia em Portugal, proposta esta que mereceu a concordância do Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Dando seguimento ao cumprimento deste ponto de ordem de trabalhos, O Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos deputados para poderem fazer as suas 

intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------A deputada Isabel Albuquerque interveio para, na sequência da intervenção da 

cidadã Anabela Vitorino, requerer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal o acesso ao 

regulamento, relatório e planta com a demarcação da área protegida do maciço calcário de 
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Sicó. Prosseguiu, referindo que tem conhecimento que o mesmo foi já entregue no mandato 

anterior, mas, uma vez que esta Assembleia foi renovada, considerou importante solicitar 

novamente o acesso a esses documentos, referindo que este assunto é muito importante para 

a freguesia do Furadouro e para outras freguesias do concelho de Condeixa. ------------------------  

 ------------Na sequência desta intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou 

que os referidos documentos sejam submetidos a esta Assembleia para posteriormente serem 

remetidos a esta deputada, salvaguardando alguma situação de reserva da publicitação de 

alguma informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Deputado Nuno Gaspar iniciou a sua intervenção, sugerindo ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal que seja criado um momento no Período Antes da Ordem do Dia, para 

que seja transmitida uma síntese por parte dos membros eleitos para a Assembleia 

Intermunicipal, relativamente aos temas tratados nessas reuniões, sugestão essa que mereceu 

total concordância do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, questionando o Sr. Presidente da Câmara Municipal se 

a Câmara Municipal possui algum registo que indique o número de cidadãos de nacionalidade 

ucraniana que residem em Condeixa e se já foram disponibilizados, a esses cidadãos, os 

serviços de apoio psicológico ou outros. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Na sequência da sua intervenção, solicitou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal 

um esclarecimento sobre o processo de fusão das Águas de Coimbra numa empresa 

Intermunicipal de Água, com o consequente aumento do tarifário da água, do saneamento e 

dos resíduos urbanos. Ainda no contexto das águas e no que concerne à lista de processos 

judiciais em curso, deu nota da necessidade dos serviços da Câmara Municipal procederem à 

retificação do Autor no processo 782/16.8BECBR, uma vez que refere “Autor: Águas de 

Coimbra, E.M” e depois descreve “Ação intentada Águas do Centro Litoral, S. A.”, 

considerando que este erro terá sido apenas um lapso dos serviços. -----------------------------------  

 ------------O deputado Nuno Gaspar relembrou que o Sr. Presidente da Câmara Municipal já 

tinha transmitido à Assembleia Municipal a convicção de que a empresa Águas do Centro 

Litoral não teria razão nos processos que intentou contra a Câmara Municipal, o que não se 

veio a verificar, pelo que a Câmara Municipal terá que pagar as faturas anteriores, acrescido 

das custas judiciais, dos honorários dos advogados e de outros encargos. Nesta sequência, 

perguntou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal qual o valor total que a Câmara Municipal 

terá que pagar relativamente a este processo. ----------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no âmbito dos processos judiciais e uma vez que estes são apenas processos 

de natureza civil, este deputado questionou o Sr. Presidente da Câmara Municipal acerca da 

existência de processos de natureza criminal/penal em que a Câmara ou os seus membros, 

enquanto tal, sejam denunciantes ou arguidos, tendo solicitado a divulgação dessa listagem, 

pois também podem originar responsabilidades financeiras para o município. ------------------------  
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 ------------Em seguida, o deputado Nuno Gaspar formulou algumas considerações/questões ao 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, que se transcrevem integralmente: ------------------------------  

 ------ “Terrenos rústicos em leito de cheias adquiridos à pressa no final do mandato passado - 

o que está previsto construir nestes terrenos? --------------------------------------------------------  

 ------ Verbas para pagamento do SPI dos funcionários da Câmara Municipal em 2022. 

Suplemento de Penosidade e Insalubridade: Esta Assembleia aprovou em dezembro de 

2021 um Orçamento Municipal que contemplava verbas para pagamento do SPI dos 

funcionários da Câmara Municipal em 2022. Porque tarda o senhor Presidente a pagar o 

que deve, obrigando-nos a testemunhar piquetes à porta da Câmara? Este era já tema 

reivindicado em 2021. Vai cumprir a Lei ou não também relativamente a 2021? E 

quando? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A expectativa/exigência dos trabalhadores é que seja pago com retroativos a janeiro de 

2021, sendo de resto o que está previsto na própria lei. --------------------------------------------  

 ------ Aprovou-se na última AM um mapa de pessoal que previa para 2022 a contratação de 

mais 4 funcionários para a secção de equipamentos museológicos a juntar aos 9 que já 

estavam afetos a este serviço, ainda que esta unidade sirva outros equipamentos que 

não apenas o PO.RO.S, questiono o porquê de se andarem a realizar ajustes diretos 

para contratação de colaboradores por intermédio de outras empresas, cujo objeto social 

nem tão pouco é o recrutamento e seleção de pessoas. -------------------------------------------  

Caso não consigam localizar, lembro que estou a falar do contrato por ajuste direto para 

a contratação de um Técnico para guionamento, apoio à receção no museu PO.RO.S e 

apoio a outros espaços culturais do Municípios, realizado com a empresa Radiantvoice 

Unipessoal, Lda., pelo valor de 12.420€ + IVA por 6 meses? O que dá cerca de 

2.000€/mês + IVA? -------------------------------------------------------------------------------------------  

Em tempos justificavam-se estes “meios de contratação” por culpa do Dr. Pedro Passos 

Coelho e da Troika. Qual é a justificação atual? ------------------------------------------------------  

 ------ Aproveito esta questão e deixo-lhe mais uma vez, Sr. Presidente, um lembrete para que 

não se esqueça, novamente, de na próxima A.M., que será certamente a da 

apresentação de contas, para nos dar pelo menos um “vislumbre” do que são as contas 

atuais do museu PO.RO.S e o seu impacto nas finanças do Município. ------------------------  

Não sou, nem nunca serei, contra a existência deste espaço onde nos encontramos hoje 

que deve em tudo ser motivo de orgulho para todos os condeixenses. No entanto, 

olhando para todos os gastos que vão gravitando ao redor desta infraestrutura, torna-se 

necessário que haja uma clarificação quanto às suas contas, para que possamos 

perceber da sua rentabilidade e sustentabilidade. ----------------------------------------------------  

 ------ Ainda a propósito de contratos por ajuste direto de prestadores de serviços, no BaseGov. 

há mais um contrato por ajuste direto para a Divisão de Educação da Câmara Municipal 
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de Condeixa-a-Nova. Mais uma vez, não se percebe que ainda há três meses tenha 

havido uma apreciação e aprovação do mapa de pessoal, onde estava já prevista a 

contratação de mais 2 assistentes técnicos e 6 assistentes operacionais e tenha surgido 

mais esta necessidade de contratar, para além do que já estava previsto nesse mapa.” --  

 

 ------------O deputado Miguel Pessoa iniciou a sua intervenção apresentando uma Declaração 

de Voto “Contra a Guerra na Ucrânia” sob o lema “Defender a Paz e travar a escalada de 

confrontação”, (ANEXO 01) sendo que, a sua intervenção se encontra apensa a esta ata, 

sendo parte integrante da mesma. De seguida, este deputado interpelou o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal relativamente a vários assuntos. ----------------------------------------------------------  

 

 ------------A deputada Diana Santos interveio igualmente nesta Assembleia, tendo formulado 

algumas considerações/questões ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que se transcrevem 

integralmente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ “Prevê-se uma linha de alta velocidade num traçado que liga o Porto a Soure e que terá 

passagem por Condeixa. É um financiamento previsto pelo PRR (plano de recuperação 

e resiliência) e, se o Governo PS cumprir e tiver capacidade, acreditamos que será 

realizável.  A minha questão é se já se sabe em que zonas do concelho é que irá ter 

implicações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A expansão do Metro Mondego. O MetroBus de Coimbra a Condeixa sempre vai 

acontecer como estava nas promessas eleitorais do partido socialista? -----------------------  

 ------ Gostava de questionar o que se passa com certas obras que penso já poder avaliar 

como muito atrasadas. Falo das seguintes obras prometidas: conclusão das obras no 

Mercado Municipal, dos passadiços do Rio dos Mouros; da escola básica da Ega; da 

Execução do PARU Fábrica de Cerâmica / Condeixa Criativa; do projeto de 

requalificação da área envolvente do Castellum de Alcabideque; da estrada da 

Canastrinha (Lidl-Quinta do Barroso); Alargamento da zona industrial. O que é que se 

passa com estas obras Sr. Presidente? -----------------------------------------------------------------  

 ------ No mandato anterior foi autorizado pela Assembleia que estava constituída, um 

empréstimo de 800.000€ para obras. Como é que está a concretização financeira do 

mesmo? Sabendo que, por exemplo, para a Zona Industrial foram nessa assembleia 

aprovados 200 000€. O que é que tem sido feito? ---------------------------------------------------  

 ------ Terminou esta sexta-feira o Festival de Teatro Deniz-Jacinto, pelo que sei correu 

magnificamente bem, sei que os alunos e os professores que tiveram a sorte de poder 

assistir adoraram e por isso dou os parabéns a toda a organização. Este festival fez-se e 

muito bem, apesar de se realizar num espaço fechado e ainda com um número relevante 

de pessoas. A Festa do Senhor dos Paços realizar-se-á de ontem a 3 semanas, mais ou 

menos. Já todos tínhamos saudades desta sensação de normalidade, que vemos com 
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bons olhos. É significativo de que as coisas, no que diz respeito ao Covid estão a 

melhorar e, neste sentido, também uma salva a todos os nossos profissionais que foram 

incansáveis nesta luta e faço-o na pessoa do Vereador da Saúde, Carlos Canais. Temos 

assistido a Trails, presume-se que o Vislumbre do Império e as Festas de Santa Cristina 

se irão realizar e é essa a indicação que o Orçamento e GOP’s 2022 nos dão. Mas o 

mesmo não se passa com o "Páscoa a Abrir". Este era um projeto que as crianças 

adoravam e era valioso para os pais. Como se justifica esta opção quando estas 

atividades são quase sempre ao ar livre e as crianças até eram divididas em grupos não 

muito grandes?” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O deputado Eduardo Alcouce iniciou a sua intervenção enviando um voto solidário à 

comunidade ucraniana residente neste concelho, condenando a atitude imperialista da Rússia. 

 ------------No que se refere aos assuntos relacionados com o concelho de Condeixa, este 

deputado considerou que é necessário um maior investimento na educação, informando ter 

sido abordado por diversos pais e munícipes que lhe manifestaram a sua preocupação. Neste 

sentido, referiu que esta Assembleia tem a obrigação de responder a esses anseios e 

expectativas, promovendo a melhoria e evolução desse pilar básico do concelho, reforçando a 

ideia da necessidade de um grupo de trabalho sobre educação nesta Assembleia. Ainda no 

âmbito da educação, este deputado mencionou um projeto, já entregue ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal e no qual se encontram a trabalhar em conjunto, que posteriormente 

será apresentado a esta Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, referindo que existiam dois temas que pretendia 

abordar nesta Assembleia: carência social no concelho de Condeixa e convergência e respeito 

pelos padrões ambientais. No que se refere às carências sociais do concelho, o deputado 

Eduardo Alcouce solicitou aos serviços da Câmara Municipal um relatório sobre a situação de 

carência social, que inclua informações sobre o número de casos em seguimento, tipologia de 

famílias, as maiores dificuldades sentidas e os apoios disponibilizados, para poderem trabalhar 

de acordo com esses dados. Relativamente à convergência e respeito pelos padrões 

ambientais, referiu que existem várias denúncias de ações abusivas sobre linhas de água, 

sendo que muitos desses casos são feitos por deficiências em estações de tratamento de 

águas, enquanto que outros casos surgem por ação direta de operadores económicos. Neste 

sentido, apelou a que um dos patrimónios mais essenciais para a comunidade seja alvo de 

uma maior atenção, através de medidas firmes e concretas, de modo a minimizar ou terminar 

com essas ações abusivas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, tendo sugerido que os serviços da Câmara Municipal 

possam realizar uma ação de fiscalização das linhas hídricas, sendo os resultados 

posteriormente apresentados nesta Assembleia, tendo proposto também a realização de uma 

ação de esclarecimento e consciencialização de todos os intervenientes, diretos ou indiretos, 
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que atuam ou beneficiam dos recursos hídricos do concelho, visando promover a preservação 

da água no concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em seguida, o deputado Eduardo Alcouce solicitou a esta Assembleia e ao executivo 

da Câmara Municipal a atribuição de uma menção de mérito ao munícipe Dr. Paulo Santos, 

tenente coronel farmacêutico, responsável pela direção e coordenação técnica do Laboratório 

Nacional de Medicamento do Exército, pelos serviços prestados neste período de pandemia. 

Finalizou a sua intervenção, solicitando ao executivo da Câmara Municipal um documento 

informativo com a caracterização de Condeixa, onde constem os programas municipais de 

apoio empresarial, os locais de contacto para pedido de informações e as maiores 

potencialidades oferecidas pelo concelho. Este documento poderá ser utilizado por cada 

deputado desta Assembleia Municipal, como um instrumento de promoção do concelho, 

fomentando a atração e fixação de empresas e outros investidores em Condeixa. ------------------  

 

 ------------O deputado José Cura iniciou a sua intervenção nesta Assembleia, com a formulação 

de algumas considerações/questões ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que se 

transcrevem integralmente: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ “Na última Assembleia o sr. Presidente da Câmara falou na preocupação com o Arquivo 

Histórico Municipal, uma promessa com vários anos. Gostaríamos de saber se houve 

evoluções a esse nível. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Gostaríamos também de obter o seu comentário sobre as obras nos passeios e rotundas 

na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Condeixa. O que se está a fazer naqueles 

passeios? A rotunda do mercado não traz problemas climáticos, dado que não parece 

estar a ser intervencionada? -------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por fim, gostaria de perceber o Financiamento das Freguesias e os respetivos Contratos 

de Execução. Sendo contratos de 2014, as suas verbas presumem pressupostos que em 

alguns casos podem estar desatualizados (população, km’s de caminhos, nº alunos, etc). 

Impõe-se, no nosso entendimento, a sua revisão e alargamento. Alguns autarcas de 

freguesia reclamam, mas não a si, nem publicamente.” --------------------------------------------  

 ------------Em seguida, o deputado José Cura finalizou a sua intervenção, dirigindo-se ao Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal para efetuar uma solicitação, que se transcreve na 

íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------  “A ANAM - Associação Nacional de Assembleias Municipais é uma entidade de direito 

privado que tem como objetivo valorizar o papel das Assembleias Municipais na 

organização dos municípios, promovendo um conjunto de iniciativas de carácter técnico, 

divulgação, estudo e outros, de forma a reforçar a importância e visibilidade das 

Assembleias Municipais. A Assembleia Municipal de Condeixa será representada pelo 

seu presidente, tendo de ser a sua adesão trazida a este órgão para aprovação. 
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Pedimos, pois, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal que considere esta 

possibilidade, nesta ou na próxima reunião.” ----------------------------------------------------------  

 

 ------------Na sequência desta solicitação, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal informou 

que se encontra a compilar toda a informação relativa a esta questão e que tem mantido 

contacto com outros Presidentes de Assembleias Municipais, tendo em vista a preparação de 

um documento que será apresentado para deliberação nesta Assembleia. Prosseguiu, 

referindo que posteriormente esse documento será formalmente apresentado à Câmara 

Municipal, relembrando que, apesar de ter custos, esta congregação de Assembleias 

Municipais apresenta benefícios. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------A deputada Gisela Almeida iniciou a sua intervenção referindo que as primeiras 

quatro situações que iria apresentar derivaram de preocupações que lhe foram manifestadas 

por alguns munícipes. A primeira situação estava relacionada com a regulação e fiscalização 

do horário de funcionamento dos bares de Condeixa, questionando o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal se algum deles tem autorização para funcionar a partir das quatro horas da 

manhã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que respeita à segurança rodoviária em Eira Pedrinha, assunto que já é do 

conhecimento do executivo da Câmara, esta deputada referiu que os habitantes dessa 

localidade apresentaram diversas queixas relativamente à excessiva velocidade de circulação 

dos automóveis, assinalando também que os semáforos não funcionam devidamente e são 

desrespeitados pelos condutores. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação à estrada junto do Lidl, referiu que os residentes reportaram que os 

automóveis não param nas passadeiras e não existem lombas de abrandamento, verificando-

se que na estrada paralela, em direção a Soure, não existem semáforos que limitem a 

velocidade dos automobilistas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que respeita às urbanizações Nova Conímbriga I e II, mencionou queixas dos 

moradores que relataram que, após a tempestade Leslie, as intervenções que foram feitas nos 

passeios e nos canteiros ainda não estão concluídas, provocando inclusivamente quedas nas 

pessoas mais idosas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente ao relatório da CPCJ, a deputada Gisela Almeida mencionou que 

gostaria de ver uma maior especificidade no apoio proporcionado às crianças e jovens em 

risco, sendo necessários estudos associados ao benefício das intervenções mencionadas 

nesse relatório, nomeadamente relativos à intervenção na saúde mental e a sua integração e 

desenvolvimento ao nível da rede social e de escola. -------------------------------------------------------  

 ------------Em seguida, questionou para quando está previsto que o Programa Primeiro Direito 

esteja acessível para os munícipes, perguntando também, no âmbito do Programa de 
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Intervenção Terapêutica - Samaritano, qual foi a verba atribuída, quantos utentes estão a ser 

apoiados e qual a forma de referenciação que está a ser utilizada pelo município. ------------------  

 ------------Finalizou a sua intervenção, questionando que apoios têm sido dados no acesso ao 

estatuto do cuidador informal, no âmbito dos vários programas de apoio aos idosos e doentes 

no domicílio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------A deputada Sílvia Teixeira iniciou a sua intervenção afirmando que, ao longo dos 

anos, a Câmara Municipal tem alienado vários prédios. Relativamente às recentes alienações, 

perguntou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal quantos lotes foram vendidos nos últimos 

anos, qual foi a receita global gerada com essa venda, quantos imóveis deste género o 

Município ainda possui e como foram e serão aplicadas as verbas obtidas com estas 

alienações. Ainda no âmbito dos imóveis que são propriedade da autarquia, inquiriu o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal se esta Autarquia estaria disponível para divulgar a lista de 

bens imóveis que constam do património da Câmara, à semelhança do procedimento adotado 

pelo Município de Coimbra, uma vez que, na sua opinião, este procedimento aumentaria o 

princípio da transparência. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a 

intervenção dos membros do órgão deliberativo e passou a palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, para que o mesmo se pronunciasse sobre as questões colocadas. ------------  

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal usou da palavra, começando por referir que se 

associa às moções apresentadas no âmbito da invasão da Rússia à Ucrânia, acrescentando 

que já foram tomadas algumas medidas simbólicas, como foi o caso da iluminação da fachada 

da Câmara Municipal com as cores da bandeira da Ucrânia. Ainda no mesmo contexto, referiu 

que se está a trabalhar no sentido de fazer chegar às várias fronteiras com a Ucrânia bens 

essenciais, sendo que este trabalho é realizado em conjunto com a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, com as Irmãs Hospitaleiras e com a colaboração de 

alguns grupos informais, ligados a famílias ucranianas residentes no Concelho, pretendendo-se 

concertar todo este esforço no Serviço de Ação Social da Câmara Municipal que tem estado a 

acompanhar todo este processo, realçando que apesar de todas as iniciativas que têm vindo a 

ser desenvolvidas é importante ter a certeza que este apoio chega ao destino que se pretende. 

Referiu também que existem algumas famílias ucranianas residentes em Condeixa que 

pretendem receber alguns familiares e que eventualmente poderão não ter condições logísticas 

para os acolher, razão pela qual a Câmara Municipal está a ponderar utilizar a escola de 

Bruscos para esse efeito, dado que reúne as condições necessárias para fazer esse 

acolhimento temporário, em caso de necessidade, adiantando que o Clube de Condeixa está a 

utilizar aquele espaço, embora de forma não permanente, pelo que não será um problema.  ----  
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 ------------Por fim, referiu que considera importante que saia deste órgão deliberativo uma 

moção forte, com todas as referências feitas, hoje, que deverá ser enviada à Embaixada, e à 

comunicação social, de forma a demonstrar a solidariedade dos Condeixenses ao povo 

ucraniano, acrescentando que manterá o Sr. Presidente da Assembleia Municipal informado de 

todas as medidas tomadas no âmbito desta matéria, reforçando, mais uma vez, que todo o 

apoio é importante, mas que é essencial que essa ajuda chegue ao sítio certo.  ---------------------  

 ------------Sobre a questão colocada sobre a empresa Intermunicipal de Águas, referiu que 

desde há algum tempo que existe essa necessidade e uma orientação politica para que haja 

uma união dos vários serviços de gestão de água em baixa, que tem, por um lado, um aspeto 

que considera positivo, que é a escala em termos de benefício/custo, mas que, por outro lado, 

tem um aspeto negativo, que se prende com o facto de não se conseguir aceder aos fundos 

comunitários, caso não seja uma empresa Intermunicipal, acrescentando que considera que se 

deva motivar a agregação, mas que não se deve impedir quem não esteja agregado ao aceso 

aos fundos comunitários, embora admita uma taxa diferenciada, tendo já, inclusive, 

manifestado o seu desagrado relativamente a este assunto. Acrescentou ainda, que em 2014-

2015, a Câmara Municipal começou um processo de negociação com a Câmara de Coimbra e 

com a Câmara Municipal de Penacova, processo que nunca se concluiu. No que diz respeito à 

referência feita pelo Sr. Deputado, Nuno Gaspar, mais concretamente da fusão da Águas de 

Coimbra, Condeixa e Mealhada referida na comunicação social pelo novo Presidente da Águas 

de Coimbra, esclareceu que com a Câmara Municipal de Condeixa ninguém falou, estando, no 

entanto, disponível para fazer essa agregação, dado que se está a falar da empresa Águas de 

Coimbra, que considera ser uma referência, pelo que fará todo o sentido integrar aqueles 

serviços. No entanto, é essencial aferir as condições (de agregação), o que não foi feito nem foi 

formalmente acionado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à questão do tarifário, referiu que é importante analisar os números e não 

apenas a notícia, acrescentando que as tarifas praticadas em Condeixa são elevadas no 

contexto do Distrito, mas que se deve ter em conta que se começou a comprar água, quando 

anteriormente era água somente proveniente de Alcabideque.  -------------------------------------------  

 ------------Quanto à Águas do Centro Litoral, fornecimento de água em alta, esclareceu que a 

Câmara Municipal tentou não pagar a água da chuva, acrescentando que, segundo um parecer 

da ERSAR, um terço da água comprada deve ser descontado por causa da água da chuva. A 

maior parte dos sistemas de recolha de água residual não são separativos, pelo que quando 

existe pluviosidade mais intensa, o barómetro financeiro do que se paga à Águas do Centro 

Litoral dispara. Neste sentido, após várias tentativas de negociação, deixou-se de pagar as 

faturas àquela entidade a partir de outubro, correspondente a um terço. Ainda no mesmo 

contexto, referiu que a Águas do Centro Litoral aplica um terço de desconto na estação 

elevatória de Campizes, por considerarem que a infraestrutura a montante é deles, não 

seguindo a recomendação da ERSAR de desconto de um terço na ETAR de Condeixa e da 
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Zona Industrial. Por fim, referiu que eventualmente se perderia esta ação em Tribunal, em que 

se tentou forçar a discussão e arranjar uma solução através de um processo negocial para que 

o desconto fosse aplicado nas ETAR´s de Condeixa e Zona Industrial.  --------------------------------  

 ------------Relativamente aos prédios rústicos na Ega, informou que a aquisição se prendeu com 

a intenção de construir um parque de lazer para a população, estando o projeto em curso e 

será apresentado quando estiver concluído.  ------------------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere ao pagamento do subsídio de insalubridade e penosidade aos 

trabalhadores, esclareceu que existe um conjunto de normas legais que têm de ser cumpridas, 

tendo-se contratado uma empresa para identificação dos níveis de risco e dos trabalhadores 

que têm direito ao mesmo, acrescentando que em breve o assunto será resolvido. Acrescentou 

ainda que a verba está prevista em orçamento e que serão pagos aos trabalhadores os 

retroativos com efeitos a janeiro de 2022, ressalvando que os retroativos referentes ao ano 

2021 têm de ser devidamente analisados e, caso tenham de ser pagos, a Câmara Municipal 

cumprirá com a sua obrigação. Por fim, referiu que reconhece que se devia ter estado mais 

atento desde inicio quanto a este direito dos trabalhadores, mas que tudo será feito para 

corrigir a situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação às contas do Museu PO.RO.S, referiu que já foram apresentadas em 

reunião de Câmara, acrescentando que este equipamento não se paga a si próprio. Ainda no 

mesmo contexto referiu que o contrato celebrado com a empresa Radiantvoice, Lda. será, 

entretanto, rescindido por ter deixado de existir a necessidade que motivou esta prestação de 

serviço, por força da admissão de quatro trabalhadores no âmbito dos procedimentos 

concursais na área de Antropologia e Filosofia, com afetação àquele equipamento. Informou 

ainda, que o Museu PO.RO.S tem hoje sete colaboradores e dois estagiários. Esclareceu ainda 

que a despesa com o equipamento ronda os 200 mil euros (incluídos os salários dos 

trabalhadores), considerando que a promoção do Museu PO.RO.S é essencial, razão pela qual 

vai estar presente na Bolsa de Turismo de Lisboa, na FITUR e tem-se trabalhado para que este 

passe a fazer parte do circuito das agências de viagens.  --------------------------------------------------  

 ------------A propósito das questões colocadas em Assembleia Municipal, referiu que 

compreende que as mesmas sejam feitas aqui. No entanto, considera de todo o interesse que 

lhe fizessem chegar previamente as perguntas para que possa ter dados mais concretos sobre 

os assuntos, de forma a prestar um melhor esclarecimento, sem prejuízo das mesmas serem 

colocadas em sessão do órgão deliberativo.  ------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para solicitar, caso os Srs. 

Deputados considerassem oportuno, o envio por email, com alguma antecedência, de algumas 

questões que exijam dados mais concretos, que fará chegar ao Sr. Presidente para que o 

mesmo se possa documentar de forma mais cuidada, não sendo obrigatório fazê-lo nem se 

circunscrevendo unicamente a esse expediente.  -------------------------------------------------------------  
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 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente da Câmara Municipal solicitou à Sra. 

Vereadora Ana Manaia, que tem o pelouro da Educação, que se pronunciasse sobre a 

prestação de serviço celebrada com a Sra. Bruna Marques, tendo a mesma informado que, 

devido ao aumento de trabalho por força da transferência de competências na área da 

Educação, foi celebrado um contrato em regime de avença para apoio técnico-administrativo 

no Serviço de Educação, contudo, o lugar já se encontra previsto no Mapa de Pessoal e será 

aberto procedimento concursal.------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal retomou novamente a palavra, para responder 

às questões colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Pessoa, começando por sugerir que se crie a 

comissão para a organização da comemoração dos cinquenta anos do 25 de abril, 

acrescentando que esta data não se devia cingir a um dia de homenagens e que deviam ser 

desenvolvidas um conjunto de atividades para assinalar uma data que deve ser celebrada 

acima da dimensão que já celebra hoje no dia 25 de abril.  ------------------------------------------------  

 ------------Referiu também, que tornar Conimbriga Património Mundial da Unesco é mais um 

caminho que se está a fazer, pois só vai sair de Portugal uma indicativa, pelo que gostaria, 

enquanto Presidente de Câmara, que se deixasse uma semente para que gerações vindouras 

possam continuar esse trabalho, salientando que tudo o que foi feito até hoje é motivo de 

orgulho para todos, personalizando na Câmara Municipal, no Ecomuseu e em todos os que 

trabalharam nesta matéria.  -----------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------Quanto ao Festival Deniz Jacinto foi retomado, embora em moldes diferentes das 

edições anteriores e vocacionado para as escolas. ----------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente à questão colocada sobre o Trail de Sicó, referiu que em termos 

desportivos é sempre um sucesso, considerando que se trata de um evento que promove 

Condeixa e as terras de Sicó.  -------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------No que se refere ao Arquivo Municipal, referiu que este é uma preocupação e que 

não gostaria de terminar este mandato sem deixar o Arquivo em melhores condições, tendo já 

sido afeta uma colaboradora a esse serviço que já está a realizar esse trabalho, embora pouco 

visível e que passa por realizar um levantamento e avaliação do que existe e do seu estado de 

conservação, admitindo inclusive, contratar ou afetar mais um colaborador para realizar esse 

trabalho. Também a questão do espaço propriamente dito está a ser avaliada, ponderando-se 

adquirir um imóvel para o efeito. Acrescentou ainda que tem feito um grande esforço nesta 

área e que o trabalho não notado irá ter o seu mérito quando chegar a altura de criar o arquivo. 

Admite que será necessário investir em algumas recuperações ou conservações de algum 

espólio documental existente no arquivo histórico, que está conservado e guardado de forma a 

preservar a documentação, mas não de forma apresentável como se gostaria que estivesse.  --   
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 ------------Em relação à questão colocada sobre a Santa Casa de Misericórdia, informou que foi 

pedido um subsídio no valor de 25 mil euros e que irá com certeza ser dado, não conseguindo 

no momento adiantar o ponto de situação do processo.  ----------------------------------------------------    

 ------------Quanto à questão colocada sobre a seca, mencionou que embora não exista um 

plano nem condições técnicas para realizar um plano da dimensão abordada, já têm vindo a 

ser tomadas algumas medidas no que diz respeito à rega dos espaços públicos.  ------------------  

 ------------Sobre a Fundação Hospital Dona Ana Laboreiro D'Eça, recordou que a Câmara 

Municipal não é a Fundação, pelo que as questões devem ser dirigidas àquela entidade, 

acrescentando que gostaria que a Unidade de Cuidados Paliativos fosse uma realidade e que 

Condeixa tivesse ali uma referência nessa área, para a qual existe já um projeto feito, não 

sendo por falta de esforço da Câmara Municipal que a situação não está ainda resolvida.  -------  

 ------------Face às questões colocadas pela Sra. Deputada Diana Santos, começou por solicitar 

ao Sr. Vereador António Ferreira que se pudesse pronunciar de forma mais detalhada sobre a 

questão do TGV, tendo este informado que este irá passar no Concelho de Condeixa. Foram 

mostrados novos traçados, apresentados pela Infraestruturas de Portugal, cujo local exato de 

passagem ainda não consegue precisar, tendo sido apenas feita referência à zona da Venda 

da Luísa, Anobra e Casal Carrito. No entanto, a Câmara Municipal terá uma palavra a dizer no 

processo quanto aos impactos ambientais, reforçando que, de momento, ainda não existem 

informações concretas sobre o assunto e que assim que estas forem disponibilizadas serão 

trazidas à Assembleia Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu o Metrobus é 

uma ideia que deve ser defendida, independentemente das questões políticas, mas que não se 

vai conseguir realizar num curto espaço de tempo, nem no período de mandato que falta. 

Todavia, considera ser uma ideia decisiva para Condeixa e para a evolução do Concelho, 

acrescentando que a CIM está a desenvolver um estudo económico-financeiro para esta 

solução, sendo prematuro estar a falar já sobre os traçados, entendendo que se deve esperar 

pela conclusão do estudo e pela sua apresentação pública, para que depois se possa debruçar 

sobre o mesmo, realçando que a solução Metrobus é muito importante para mudar o 

paradigma da Vila de Condeixa.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto ao ponto de situação das obras referenciadas, informou que a obra do 

Mercado Municipal está atrasada, esperando-se agora que a mesma termine o mais 

rapidamente possível. Já no que diz respeito à obra do Castellum de Alcabideque, informou 

que o procedimento aberto para o efeito ficou deserto, sendo certo que é uma obra de 

recuperação específica. A obra de construção dos passadiços está a aguardar, salvo erro, 

assinatura do contrato. A obra relativa à escola referenciada está a aguardar a entrega dos 

documentos de habilitação, estando na fase de adjudicação. Finalmente, sobre a estrada de 

acesso à Quinta do Barroso informou que foi feito o estudo geológico, mas ainda não foi aberto 

concurso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------No que toca ao empréstimo referenciado, informou que este tinha um prazo de 

utilização de dois anos, mas que não se chegou a utilizar pois foram usados meios próprios 

para realizar um conjunto de obras que se pretendiam fazer, também à conta da venda de 

imóveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Informou ainda, que este ano se realizará a Festa do Senhor dos Passos, para a qual 

a Fábrica da Igreja já solicitou à Câmara Municipal o habitual apoio financeiro e que será 

realizada uma atividade que substituirá o “Páscoa Abrir”.  --------------------------------------------------  

 ------------Face às questões colocadas pelo Sr. Deputado Eduardo Alcouce, começou por referir 

que concorda com as observações feitas, adiantando que existe um plano de emergência 

social destinado a apoiar um conjunto de famílias e que lhe fará chegar a informação solicitada.  

 ------------No que se refere à referência feita ao mérito de um Condeixense, disse que 

compreende pelo facto de estar ligado à questão da pandemia, mas que existem também 

outros Condeixenses pelo mundo que poderiam ter referência de mérito, estando disponível 

nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, referiu que a Câmara Municipal tem um conjunto de medidas de apoio às 

empresas e que irá solicitar aos serviços que façam esse reporte e o reforço da sua 

divulgação, assim como também irá remeter para o Sr. Presidente da Assembleia um estudo 

que a CIM fez sobre os vários concelhos do distrito com alguns indicadores bastante 

interessantes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Face às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Cura, começou por referir que 

as obras nas rotundas têm a ver com o projeto das alterações climáticas, projeto este 

financiado e limitado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Quanto aos acordos de execução com as Juntas de Freguesia, referiu que concorda 

ser a altura para os rever, pelo que o assunto será analisado, salientando que os dados que 

serviram de base aos critérios se mantêm inalterados.  -----------------------------------------------------  

 ------------Perante as questões colocadas pela Sra. Deputada Gisela Almeida, começou por 

referir que existem alguns bares que têm um horário mais alargado, no entanto, sobre a 

questão em concreto não chegou à Câmara Municipal qualquer reporte, solicitando à Sra. 

Deputada que lhe faça chegar a documentação para que possa averiguar o assunto. -------------  

 ------------No que diz respeito à questão rodoviária abordada, referiu ter tomado nota sobre o 

assunto.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Sobre o Programa Samaritano, referiu que fará chegar à Sra. Deputada Gisela 

Almeida a informação solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente ao tema Cuidadores Informais, solicitou informação ao Sr. Vereador 

Carlos Canais, tendo o mesmo referido que todas as situações nessa área que chegam à 

Câmara Municipal são encaminhadas pelo Serviço de Ação Social para a Segurança Social.  --  
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 ------------Em relação à venda dos lotes, o Sr. Presidente da Câmara informou que foram 

vendidos seis lotes nos últimos dois anos, sendo o valor resultante dessa venda sempre 

destinado a investimento de capital. ------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Por último, referiu que basta consultar as demonstrações financeiras disponíveis na 

página do Município para ter acesso à informação, registando, contudo, a sugestão da Sra. 

Deputada Gisela Almeida.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que o 

encaminhamento prévio das perguntas que carecem de resposta com dados mais concretos 

facilitaria o mitigar de algumas questões e evitaria o prolongamento das sessões.  -----------------  

 

 ------------O deputado Nelson Simões solicitou a palavra para referir que, de entre as propostas 

de moção apresentadas no âmbito da invasão da Ucrânia pela Rússia, a proposta da CDU 

encontra-se desalinhada das restantes, não se revendo nas afirmações feitas. ----------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia interveio para esclarecer que a CDU apresentou uma 

declaração e não uma moção, a qual será anexa à ata, tal como referido pelo deputado Miguel 

Pessoa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida solicitou um intervalo de dez minutos para que os líderes das diferentes 

bancadas se pudessem reunir com vista a articular as diferentes propostas e elaboração de 

uma moção conjunta relativa à invasão da Ucrânia pela Rússia.  ----------------------------------------  

 

 ------------Retomada a sessão, o deputado João Viais solicitou a palavra para referir que na 

sequência da comissão constituída para acompanhamento no processo “Fundação Hospital 

Dona Ana Laboreiro d´Eça”, foi entendido que seria importante e útil para essa comissão a 

presença do Sr. Presidente da Assembleia, como forma de permitir uma ligação mais célere 

entre a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, pelo que a comissão solicitava a inclusão 

do Sr. Presidente na mesma. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Em resposta, e não se tendo verificado qualquer manifestação em contrário por parte 

da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia aceitou a solicitação.  --------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que foi elaborada uma proposta de moção conjunta “Repúdio 

pela Invasão da Ucrânia pela Rússia” a qual foi harmonizada entre as diferentes forças 

partidárias, que passou a ler e que será apensa à ata para dela fazer parte integrante, tendo a 

mesma sido colocada a votação e aprovada por unanimidade. -------------------------------------------  

 

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

 

 ------------3.1. Designação de um membro da Assembleia Municipal (Autarca de 

Freguesia) para integrar o Conselho Municipal de Educação para o mandato 2021-2025. -  



Página 22 de 31 
(Sessão ordinária 28-02-2022) 

 

  
        MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

  Assembleia Municipal  

 

 

 ------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe.  ------------  

 ------------Considerando que, de acordo com o artigo 58.º do Decreto-lei 21/2019, de 30 de 

janeiro, o Conselho Municipal de Educação é nomeado por deliberação da Assembleia 

Municipal, nos termos propostos pela Câmara Municipal e que deve integrar a sua constituição 

o Presidente da Junta de Freguesia eleito pela Assembleia Municipal em representação das 

Freguesias do concelho, conforme determina  a alínea d) do nº 1 do artigo 57º, propõe-se que 

o órgão deliberativo aprove a designação do Presidente da União das Freguesias de Condeixa-

a-Velha e Condeixa-a-Nova, Paulo Jorge da Silva Simões, para integrar o Conselho Municipal 

de Educação para o mandato de 2021-2025.  -----------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. ----  

 

 ------------3.2. Apreciação e votação da Proposta de Nomeação dos Representantes no 

Conselho Municipal de Educação para o mandato 2021-2025 [Decreto-lei 21/2019, de 30 

de janeiro na sua redação atual]. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 1.   

 ------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Decreto-lei 21/2019, de 30 de janeiro na sua redação atual, concretiza o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação. ---------------  

 ------------O mesmo Decreto-Lei regula o funcionamento dos Conselhos Municipais de 

Educação conforme o nº2 do seu artigo 1º. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Nos termos do disposto no artigo 55º do mencionado Decreto-lei “o conselho 

municipal de educação é uma instância de consulta, que tem por objetivo a nível municipal, 

analisar e acompanhar o funcionamento do sistema educativo propondo as ações 

consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo”. 

Nos termos do disposto no artigo 58º do mencionado Decreto-Lei, “O Conselho Municipal de 

Educação é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal nos termos propostos pela 

Câmara Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi solicitado por escrito às diversas estruturas e entidades que compõem este órgão 

a indicação dos respetivos representantes, conforme consta nos documentos anexos à 

presente proposta, nos termos do artigo 57º do mencionado Decreto-Lei. -----------------------------  

 ------------Para a eleição dos dois representantes das Associações de Pais e Encarregados de 

Educação, foi promovida pela autarquia, a 7 de dezembro de 2021, uma reunião entre as 

associações de pais concelhias, conforme documento que se anexa à presente proposta. -------  

 ------------Decorrente destas diligências resulta a seguinte composição para o Conselho 

Municipal de Educação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Entidade Representante 

O presidente da Câmara Municipal Nuno Moita da Costa 

O presidente da Assembleia Municipal Antonio José Barata Figueiredo 

O vereador responsável pela educação Ana Teresa G. de Oliveira Manaia 

O presidente da junta de freguesia, eleito pela 

assembleia municipal em representação das freguesias 

do concelho 

Paulo Jorge da Silva Simões 

O representante do departamento governamental 

responsável pela área da educação 
Cristina Fernandes Oliveira 

O representante da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional respetiva 

Direção de Serviços de 

Desenvolvimento Regional, 

atualmente Alexandra Rodrigues 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-

Nova 
Avelino Ferreira dos Santos 

Um representante do pessoal docente do ensino 

secundário público 
Maria Graça Correia Figueiredo 

Um representante do pessoal docente do ensino 

básico público 
Anabela Maria Soares Diogo de Lima 

Um representante do pessoal docente da educação 

pré-escolar pública 
Maria Isaura Alves Félix Morais 

Um representante do conselho pedagógico do 

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 
Rui Manuel M. Damasceno Rato 

Dois representantes das associações de pais e 

encarregados de educação 

Ana M. Amado Santos Vicente 

João Diogo P. d’Eça Franco Lima 

Um representante das associações de estudantes Ana Leonor M. Veríssimo dos Santos 

Um representante das instituições particulares de 

solidariedade social que desenvolvam atividade na 

área da educação (Santa Casa da Misericórdia de 

Condeixa-a-Nova) 

Miguel Simões da Fonte Pessoa 

Um representante dos serviços públicos de saúde Florbela Maria Marques Caniceiro 

Um representante dos serviços da segurança social Teresa Alexandra Fonseca Nunes 

Um representante dos serviços de emprego e 

formação profissional 
Sónia Alexandra Domingos Pinto 

Um representante dos serviços públicos da área da 

juventude e do desporto (IPDJ) 

Celeste Maria Assis Assunção 

Coelho Moura 

Um representante das forças de segurança 
Comandante de Posto da GNR de 

Condeixa-a-Nova, atualmente Bruno 
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Pereira 

 

 ------------De salientar que desta composição não consta um representante das instituições do 

ensino superior publico, um representante das instituições do ensino superior privado e um 

representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundários privados, 

uma vez que estas estruturas não se encontram representadas no Município. Também não 

consta um representante do Conselho Municipal da Juventude, uma vez que este órgão não se 

encontra ainda, de momento, ativo.-------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deve-se ainda acautelar que a presente composição nominal poderá estar sujeita a 

eventuais alterações originadas por substituições dos atuais representantes que venham a ser 

efetuadas pelas respetivas estruturas e entidades que compõem este mesmo Conselho, pelo 

que é fundamental que esta situação fique, desde já, autorizada pela Assembleia Municipal. ----  

 ------------Neste contexto, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere nomear o Conselho 

Municipal de Educação, com a composição acima mencionada, bem como as substituições dos 

atuais representantes que venham a ser efetuadas ao longo do mandato. ----------------------------         

 ------------Deliberação:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. ----  

 

 ------------A bancada do PSD apresentou uma declaração de voto, cujo documento ficará 

apenso à presente ata para dela fazer parte integrante.  ----------------------------------------------------  

 ------------Face à declaração de voto apresentada, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

tomou a palavra para solicitar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que se pronunciasse, se 

assim o entendesse, sobre a questão levantada sobre o Conselho Municipal da Juventude, 

tendo o mesmo referido que a atual nomenclatura legal sobre este assunto trouxe algumas 

reservas no que respeita à sua constituição, dado que no caso concreto deste Município exige 

a representação de uma série de instituições que implicará ter menos jovens do que aquilo que 

se gostaria. Ainda assim, o processo irá avançar, estando neste momento a ser analisada a 

respetiva proposta pelo Serviço Jurídico. -----------------------------------------------------------------------  

 

 ------------3.3. Apreciação e votação da demonstração dos Fluxos de Caixa e autorização 

da integração do saldo orçamental da gerência de 2021. ----------------------------------------------  

 ------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 2.   

 ------------Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O artigo 130.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado 

para 2021, determina que o saldo da gerência da execução orçamental de 2020 pode ser 

incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, após a aprovação do mapa de Fluxos de 

Caixa e antes da aprovação dos documentos de prestação de contas;  --------------------------------  
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 ------------Apesar da referida Lei ter caducado a 31 de dezembro de 2021, segundo a alínea a) 

do número 1 do artigo 58.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, a vigência da mesma é 

prorrogada quando se verifique a rejeição da proposta de Lei da Orçamento de Estado. Adita o 

número 2 deste artigo que a prorrogação da vigência da lei do Orçamento do Estado abrange o 

respetivo articulado e os correspondentes mapas. -----------------------------------------------------------  

 ------------Assim, o Saldo da Gerência anterior pode ser incorporado no Orçamento, com a 

Aprovação do mapa de Fluxos de Caixa. Para o efeito, anexa-se a Demonstração dos Fluxos 

de Caixa, reportada a 31 de dezembro de 2021, que evidencia um saldo orçamental para a 

gerência de 2022 de 242.707,98 euros, para que o órgão deliberativo a aprove e autorize a 

integração do saldo da gerência da execução orçamental.  ------------------------------------------------  

 ------------Dos 242.246,77 euros do saldo de gerência, 1.255,01 euros referem-se a receita 

consignada, nomeadamente a Fundos Comunitários, conforme balancete que se apensa. Se 

esta pretensão for acolhida favoravelmente, no Orçamento da Receita serão movimentadas as 

seguintes rúbricas:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------160101 – Saldo de Gerência de 2021: 240.991,76 euros;  -------------------------------------  

 ------------160103 - Saldo de Gerência de 2021: 1.255,01 euros.  -----------------------------------------  

 ------------Face ao exposto, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere aprovar, ao abrigo 

da al. l) do nº 2 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o 

mapa de Fluxos de Caixa e autorizar a integração do saldo orçamental da gerência de 2021. ---  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.   

 

 ------------3.4. Apreciação e votação da Modificação dos Documentos Previsionais - 1.ª 

Alteração Modificativa (Revisão) ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. -------------  

 ------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 3.  -  

 ------------Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------1. Os documentos previsionais municipais estão, durante a sua execução anual, 

sujeitos a modificações que se consubstanciam em alterações e revisões;  ---------------------------  

 ------------2. O artigo 130.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, Lei do Orçamento do 

Estado para 2021, prevê que o saldo da gerência da execução orçamental de 2020 pode ser 

incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, após a aprovação do mapa de Fluxos de 

Caixa e antes da aprovação dos documentos de prestação de contas;  --------------------------------  

 ------------3. A alínea a) do número 1 do artigo 58.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, 

prevê que a vigência da Lei de Orçamento de Estado de 2021 é prorrogada quando se 

verifique a rejeição da proposta de Lei da Orçamento de Estado;  ---------------------------------------  

 ------------4. A Lei de Orçamento de Estado de 2021 permite, após aprovação do mapa de 

Fluxos de Caixa e por recurso a uma Alteração Modificativa (Revisão) a incorporação do saldo 
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da gerência da execução Orçamental do ano anterior, antes mesmo da aprovação das 

Demonstrações Financeiras;  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------5. A alínea i), do número 1, do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------6. O saldo da gerência da execução orçamental do ano de 2021, no montante de 

242.246,77 euros;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------7. O número 5 do artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

prevê que no momento da revisão orçamental para integração do saldo da gerência anterior, 

este último releva na proporção da despesa corrente que visa financiar ou da receita que 

pretende substituir;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------8. O número 2 do artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

que determina que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa 

corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos;  ---------  

 ------------9. A execução orçamental executada até à presente data torna ainda necessário 

efetuar alguns ajustamentos ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano;  ------------------------  

 ------------10. As alíneas c), do número 1 do artigo 33.º e a) do número 1 do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro determinam que as revisões orçamentais devem 

ser aprovadas pelo órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo.  -----------------------------  

 ------------Propõe-se que a presente modificação aos documentos previsionais – 1.ª Alteração 

Modificativa (revisão) que consubstancia, de forma sintetizada os seguintes ajustamentos:  -----  

 ------------1. Aumento do Orçamento da Receita no valor de 720.290,77 euros, resultante da 

incorporação das seguintes receitas:  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------a. Integração do saldo da gerência de 2021: 242.246,77 euros;  -----------------------------  

 ------------b. Receita proveniente da venda de terrenos: 477.944,00 euros;  ---------------------------  

 ------------c. Reposições não abatidas nos pagamentos: 100,00 euros.  --------------------------------  

 ------------2. Aumento da despesa corrente, no valor de 238.800,00 euros, decorrente dos 

ajustamentos:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------a. Inclusão das seguintes rúbricas das Grandes Opções do Plano, no montante de 

12.000,00 euros:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------i. 09 002 2016/14 2 - Estudo para fomentar os produtos endógenos: 2.000,00 euros;  -  

 ------------ii. 10 001 2022/18 1 - Caminhos de Roma - Aquisição de serviços: 5.000,00 euros.  ---  

 ------------iii. 13 001 2010/5001 6 - Protocolo de benefícios sociais aos Bombeiros: 5.000,00 

euros.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------b. Acréscimo da despesa em rúbricas já existentes nas GOP, no valor de 226.800,00 

euros:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------i. 01 001 2014/5008 2/1 - Juros de Leasing: 500,00 euros; ------------------------------------   

 ------------ii. 01 001 2014/5008 2/2 - Comissões de Leasing: 100,00 euros;  ---------------------------  

 ------------iii. 01 001 2018/5002 – Serviços de Avença/ tarefa: 24.100,00 euros;  ---------------------  
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 ------------iv. 03 008 2010/5061 1 - Iluminação Pública: 10.000,00 euros;  ------------------------------  

 ------------v. 03 008 2010/5061 2 - Iluminação de edifícios: 39.900,00 euros;  -------------------------  

 ------------vi. 03 008 2010/5061 3 - Iluminação de equipamentos: 31.200,00 euros;  -----------------  

 ------------vii. 05 001 2010/5009 1 - Transportes Escolares: 30.000,00 euros;  ------------------------  

 ------------viii. 05 001 2010/5009 2 - Transportes Escolares - Serviço de vigilância: 5.000,00 

euros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ix. 05 001 2010/5010 10 - Apoio às AAAF: 4.000,00 euros;  -----------------------------------  

 ------------x. 09 001 2019/5007 2 - Iluminação de Natal: 10.000,00 euros;  -----------------------------  

 ------------xi. 10 001 2010/12 2/2 - PO.RO.S - Promoção e divulgação: 16.000,00 euros;  ---------  

 ------------xii. 10 001 2014/5039 1 - Vislumbre do Império - Aquisição de Serviços: 55.000,00 

euros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------xiii. 10 001 2014/5039 2 - Vislumbre do Império – Divulgação: 1.000,00 euros.  ---------  

 ------------3. Aumento da despesa de capital, no valor de 481.490,77 euros, decorrente dos 

seguintes ajustamentos:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------a. Inclusão das seguintes rúbricas das Grandes Opções do Plano, no montante de 

256.465,00 euros:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------i. 01 001 2014/5008 2/4 - Leasing para Máquinas e equipamentos: 10.000,00 euros;  

 ------------ii. 01 001 2022/19 1 - Construção do Estaleiro e Parque de Máquinas – Projeto: 

20.000,00 euros;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------iii. 01 001 2022/19 2 - Construção do Estaleiro e Parque de Máquinas - Execução 

Obra: 1,00 euro;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------iv. 01 001 2022/19 3 - Construção do Estaleiro e Parque de Máquinas - Aquisição de 

terrenos: 1.000,00 euros;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------v. 06 001 2022/20 1 - BNAUT - Execução Obra: 28.773,00 euros; --------------------------  

 ------------vi. 06 001 2022/20 2 - BNAUT - Aquisição de Imóveis: 90.000,00 euros;  -----------------  

 ------------vii. 06 001 2022/20 3 - BNAUT – Projeto: 20.000,00 euros;  -----------------------------------  

 ------------viii. 10 001 2022/18 2 - Caminhos de Roma – Equipamentos: 2.000,00 euros;  ----------  

 ------------ix. 10 001 2022/18 3 - Caminhos de Roma – Software: 2.000,00 euros;  ------------------  

 ------------x. 10 001 2022/18 4 - Caminhos de Roma – Hardware: 2.000,00 euros;  ------------------  

 ------------xi. 10 001 2022/18 5 - Caminhos de Roma – Projeto: 15.000,00 euros;  -------------------  

 ------------xii. 10 001 2022/18 6 - Caminhos de Roma - Execução da Obra: 100,00 euros;  --------  

 ------------xiii. 07 001 2022/21 1 - Beneficiação da Piscina da Ega – Projeto: 40.590,00 euros;  --  

 ------------xiv. 07 001 2022/21 2 - Beneficiação da Piscina da Ega - Execução Obra: 1,00 euros;  

 ------------xv. 09 002 2002/114 8/4 - Projeto de reformulação do Layout do Mercado Municipal: 

25.000,00 euros.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------b. Acréscimo da despesa em rúbricas já existentes nas GOP, no valor de 225.025,77 

euros:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------i. 02 001 2011/5 2 - Apoio à construção de Cemitérios: 100.000,00 euros;  ---------------  
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 ------------ii. 03 003 2002/98-2 - Aquisição de software – Telemetria: 13.460,00 euros;  ------------  

 ------------iii. 03 003 2002/98-3 - Aquisição de Equipamentos – Telemetria: 7.220,00 euros;  -----  

 ------------iv. 03 004 2002/78 – Ampliação e beneficiação de esgotos no Concelho: 30.290,00 

euros;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------v. 07 001 2015/29 2 - Pavilhão de Multiusos – Projeto: 10.000,00 euros;  -----------------  

 ------------vi. 09 002 2002/114 8/2 – Beneficiação do Mercado: 64.055,77euros. ---------------------  

 ------------4. Inscrição na plurianualidade das seguintes rubricas das GOPs, relativa à 

componente corrente:  -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------a. 01 001 2014/5008 2/1 – Juros de Leasing:  -----------------------------------------------------  

 ------------i. Ano 2023: 2.000,00 euros;  --------------------------------------------------------------------------   

 ------------ii. Ano 2024: 2.000,00 euros;  --------------------------------------------------------------------------  

 ------------iii. Ano 2025: 2.000,00 euros;  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------iv. Ano 2026: 1.500,00 euros.  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------b. 01 001 2014/5008 2/2 – Comissões de Leasing:  ---------------------------------------------  

 ------------i. Ano 2023: 500,00 euros;  -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------ii. Ano 2024: 500,00 euros;  ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------iii. Ano 2025: 500,00 euros;  ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------iv. Ano 2026: 400,00 euros.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------5. Inscrição na plurianualidade das seguintes rubricas das GOPs, relativa à 

componente de capital: ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------a. 01 001 2014/5008 2/4 – Leasing para máquinas e equipamentos:  ----------------------  

 ------------i. Ano 2023: 32.500,00 euros;  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------ii. Ano 2024: 32.500,00 euros;  ------------------------------------------------------------------------  

 ------------iii. Ano 2025: 32.500,00 euros;  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------iv. Ano 2026: 22.500,00 euros.  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------b. 01 001 2022/19 2 - Construção do Estaleiro e Parque de Máquinas - Execução 

Obra:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------i. Ano 2023: 400.000,00 euros.  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------c. 06 001 2022/20 1 - BNAUT - Execução Obra:  -------------------------------------------------  

 ------------i. Ano 2023: 200.000,00 euros.  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------d. 10 001 2022/18 5 - Caminhos de Roma – Projeto:  -------------------------------------------  

 ------------i. Ano 2023: 25.000,00 euros.  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------e. 07 001 2015/29 2 - Pavilhão de Multiusos – Projeto:  ----------------------------------------  

 ------------i. Ano 2023: 40.000,00 euros.  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------f. 07 001 2022/21 1 - Beneficiação da Piscina da Ega – Projeto: -----------------------------   

 ------------i. Ano 2023: 50.000,00 euros.  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------g. 07 001 2022/21 2 - Beneficiação da Piscina da Ega - Execução Obra:  -----------------  

 ------------i. Ano 2023: 50.000,00 euros;  -------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ii. Ano 2024: 250.000,00 euros.  ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Atendendo ao determinado no número 5 do artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, dos 242.246,77 euros do saldo de gerência relevarão para a 

despesa corrente 238.800,00 euros. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Para aferição do equilíbrio orçamental, 238.800,00 euros do saldo de gerência 

financiarão despesa corrente. Respeitando o determinado no número 5 do artigo 40.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, pela análise do Quadro 1 conclui-se que, 

com a aprovação da presente revisão, o Orçamento para o ano de 2022 continua a cumprir o 

seu equilíbrio orçamental, uma vez que a diferença entre a receita corrente e o somatório da 

despesa corrente com o valor médio das amortizações dos empréstimos de médio e longo 

prazo apresenta um saldo positivo de 18.500,00 euros. -----------------------------------------------------  

 

Quadro 1 – Demonstração do equilíbrio orçamental 

 

 

 ------------Nos termos da legislação em vigor, a aprovação das Revisões ao Orçamento é da 

exclusiva competência do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, a qual foi 

aprovada em reunião de Câmara Municipal de 3 de fevereiro de 2022, pelo que se propõe que 

a Assembleia Municipal delibere aprovar ao abrigo da al. a) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação a 1.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes 

Opções do Plano para o ano de 2022.  --------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por maioria e em minuta para produção de efeitos imediatos, com 

a abstenção do Deputado do CHEGA.  --------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------A bancada do PSD apresentou uma declaração de voto, cujo documento ficará 

apenso à presente ata para dela fazer parte integrante.  ----------------------------------------------------  
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 ------------3.5. Declaração dos compromissos plurianuais assumidos, dos pagamentos e 

dos recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2021 – Tomada de conhecimento. ------  

 ------------Foi presente a declaração dos compromissos plurianuais assumidos, dos 

pagamentos e dos recebimentos em atraso a 31 de dezembro de 2021, para efeitos de 

conhecimento do órgão deliberativo. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  ---------------------------------------------------  

 

 ------------3.6. Despesas plurianuais autorizadas ao abrigo da autorização genérica da AM, 

no período de 10/12/2021 a 15/02/2022 - Tomada de conhecimento. -------------------------------  

 ------------Foi presente a documentação relativa às despesas plurianuais autorizadas ao abrigo 

da autorização genérica da AM, no período de 10/12/2021 a 15/02/2022, para efeitos de 

conhecimento do órgão deliberativo. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 

 ------------3.7. Relatório Atividades de 2021 e Plano de Atividades para o ano 2022 da 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Tomada de conhecimento. ----------  

 ------------Foi presente o Relatório Atividades de 2021 e Plano de Atividades para o ano 2022 

da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, para efeitos de tomada de 

conhecimento pelo órgão deliberativo.  --------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Deputado Eduardo Alcouce solicitou a palavra para referir que, tendo em conta 

a importância da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, entende que seria uma mais 

valia incorporar nesta Comissão a Dra. Maria João Simões, Psicóloga com mestrado em 

Psicologia Aplicada com larga experiência em situações de carência comportamentais dos 

jovens de hoje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra para referir que a 

constituição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens obedece a requisitos legais. -------  

 ------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 

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

 ------------Foi presente a 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, para efeitos de apreciação, não se tendo registado qualquer 

intervenção por parte dos membros da Assembleia Municipal.  -------------------------------------------  
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Final da Ata 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão eram dezoito horas e trinta 

minutos, da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente e pelos 

Secretários. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

 

O Primeiro Secretário 

 

 

 

A Segunda Secretária 


