
 

  
 
 

        MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
  Assembleia Municipal  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 03/2022 

 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 

18/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 30 
(Sessão ordinária 18-04-2022) 

 

  
        MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

  Assembleia Municipal  

 

 

 

 ------------Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 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 28-02-2022. ------------------   

------------ 2.2. Regimento da Assembleia Municipal - resultado da análise jurídica à inclusão de 

um ponto alusivo ao “Direito de Petição”. 

 ------------2.3. Análise do expediente e informações. ---------------------------------------------------------  

 ------------2.4. Intervenções dos membros da Assembleia. --------------------------------------------------  

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

------------ 3.1. Designação de um Análise e apreciação do Relatório de Observância do Direito 

de Oposição referente ao Ano 2021-------------------------------------------------------------------------------- 

------------ 3.2. Apreciação e Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

de Condeixa-a-Nova para 2022. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------------ 3.3. Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 

2ºgrau para a Divisão de Educação – Designação de Júri. ------------------------------------------------- 

 ------------3.4. Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Município de 

Condeixa-a-Nova relativos ao exercício económico de 2021. ---------------------------------------------- 

------------ 3.5. Declaração dos Tomada de conhecimento da listagem dos contratos plurianuais 

celebrados no período de 16 de fevereiro a 11 de abril de 2022, nos termos do número 4, do 

artigo 6º, das Normas de Execução Orçamental. -------------------------------------------------------------- 

------------ 3.6. Despesas 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; ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ------------José Luís Sousa Rebelo; -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------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); --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------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 encontravam presentes na sessão os membros 

Maria Alice Marques Silvério e Diana Pereira dos Santos tendo os mesmos sido substituídos ao 

abrigo dos artigos 78º e 79º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação pelos 

cidadãos imediatamente a seguir na ordem da lista, Isabel Sofia Pinto Albuquerque e Frederico 

Tomé Fontes, tendo as respetivas faltas sido justificadas. --------------------------------------------------  

 

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

 

------------2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 28/02/2022 -------------------- 
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 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para referir que na versão 

enviada não constava o nome da Senhora Presidente da Junta de Freguesia do Furadouro, 

Carla Gaspar, o que já se encontrava corrigido.  --------------------------------------------------------------  

 ------------O Deputado Nuno Gaspar dirigiu-se ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

solicitando que, aquando do envio da proposta de ata, sejam enviados igualmente os anexos 

às respetivas atas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Não havendo mais pedidos de intervenção, procedeu-se à votação da ata da sessão 

anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------  

 ------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que está em falta a ata da 

sessão extraordinária do dia 11/03/2022, bem como o complemento da ata de 16/12/2021, à 

qual se vai acrescentar uma adenda ou edital com os sentidos de voto. Todos estes 

documentos serão enviados aquando da convocatória para a próxima sessão. ----------------------  

 

---------- 2.2. Regimento da Assembleia Municipal resultado da análise jurídica à inclusão 

de um ponto alusivo ao “Direito de Petição” ---------------------------------------------------------------- 

 

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que esta análise foi elaborada pelo 

departamento jurídico da Câmara na sequência de um pedido de esclarecimento efetuado pelo 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

 ------------Nesta sequência, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal questionou a deputada 

Gisela Almeida, peticionária da proposta, averiguando se pretendia prestar algum 

esclarecimento, uma vez que foi ela que abordou esta questão. Não havendo essa intenção, o 

Sr. Presidente da Assembleia referiu que não há qualquer problema em fazer a introdução da 

proposta do Gabinete Jurídico da Câmara, aprovando nesta sessão a sua introdução no 

Regimento. A mesa da Assembleia fará esse acréscimo, que será enviado posteriormente para 

todos os elementos da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a proposta para a 

realização dos procedimentos descritos anteriormente, tendo a mesma sido aprovada por 

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

 

-------------2.3. Análise do expediente e informações 

 

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu nota que já foram criadas duas 

comissões nesta Assembleia, mas que uma delas já se extinguiu, nomeadamente a de revisão 

do Regimento. A outra Comissão é de acompanhamento à Fundação Dona Ana Laboreiro 

D'Eça, que é constituída por:  --------------------------------------------------------------------------------------  

 --Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Figueiredo; --------------------------------  

 --Sra. Deputada Alice Silvério; ---------------------------------------------------------------------------  
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 --Sr. Deputado João Viais; --------------------------------------------------------------------------------  

 --Sra. Deputada Gisela Almeida; ------------------------------------------------------------------------  

 --Sr. Deputado Eduardo Alcouce; -----------------------------------------------------------------------  

 --Sr. Deputado Miguel Pessoa; --------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Esta Comissão já se reuniu numa primeira vez para se contextualizar e para se 

perceber o que cada membro da Comissão, em representação das suas bancadas, melhor 

conseguiria compreender e prestar informações desta situação. Numa segunda reunião 

solicitou-se a presença da Fundação, sendo que dessa reunião surgiu uma maior clarificação 

de todo o processo, apesar de ter ido ao encontro do que o Sr. Presidente da Câmara já tinha 

mencionado em assembleias anteriores. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Neste momento, a comissão aguarda que o Presidente da Fundação, o Sr. Vice-

Presidente da Câmara Municipal, António Ferreira, possa esclarecer se o pedido de alteração 

dos estatutos já mereceu a aprovação da Segurança Social para que possa subir novamente 

ao Conselho de Ministros. Mais informa, que solicitou ao Sr. Vice-Presidente da Câmara para 

que lhe comunicasse assim que houver mais informações, de forma a poder comunicar esta 

Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou também, que tem tido 

algumas reuniões com o deputado Miguel Pessoa, relativamente à eventual criação da 

Comissão das Comemorações dos 50 anos do 25 de abril. Este deputado tem informado o Sr. 

Presidente acerca da proposta que pretende trazer à Assembleia Municipal, sendo dados mais 

esclarecimentos sobre este assunto aquando das intervenções dos membros da Assembleia. --  

 

 2.4. Intervenções dos Membros da Assembleia Municipal 

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal iniciou este ponto dando a palavra ao 

deputado João Viais, que iniciou a sua intervenção dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, 

considerando ser importante saber os resultados das suas visitas ao estrangeiro, assim como o 

resultado da visita da Sra. Embaixadora de Cuba a este concelho. --------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, questionando se está prevista a colocação de 

sanitários no Parque Verde e no Terminal Rodoviário, procurando igualmente saber qual a 

razão pela qual o parque infantil da Urbanização junto ao Lidl deixou de funcionar. De seguida, 

questionou se a pista de skate, que já existia no Parque Verde, deixou de ser utilizada para ser 

reparada e se há a intenção de voltar a colocar a mesma em funcionamento. ------------------------  

 ------------Este deputado finalizou a sua intervenção, questionando se da parte da Câmara 

Municipal há a intenção de fomentar a realização de ciclovias. -------------------------------------------  

 ------------O Deputado Eduardo Alcouce iniciou a sua intervenção, salientando que se 

aproximam tempos difíceis de indefinição e perturbação social. Os sinais que se transmitem 
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para os Munícipes terão de ser de grande espirito de missão política, dando sinais de 

esperança e não de maximização de conflitos, pelo que apela a todos os elementos da 

Assembleia para este sentido de responsabilidade. Que apesar das diferenças, todos têm 

como objetivo comum, o bem-estar e melhoria de condições do nosso Concelho e que esta 

pluralidade de ideias seja agregadora, dinamizadora de boas condições e de minimização de 

problemas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, referindo ser o momento de existirem mais ações junto 

das populações, promovendo o aumento de qualidade da educação, o aumento da atividade 

comercial e a caracterização das carências sociais do nosso Concelho. -------------------------------  

 ------------De seguida, referiu que existem queixas de munícipes relativamente aos canaviais 

que crescem junto ao Terminal Rodoviário, tendo já sido registados alguns assaltos a viaturas 

para serem retirados catalisadores, sendo que esses canaviais servem de proteção aos que 

praticam esse crime. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Este deputado mencionou que recebeu algumas queixas de moradores da 

Urbanização Nova Conímbriga I, que relatam a falta de marcação e sinalização rodoviária junto 

ao parque infantil. Esse espaço recreativo é frequentado por muitas crianças, constatando-se 

que os condutores muitas vezes não se apercebem deste fator, exagerando na velocidade e 

aumentando, consequentemente, o risco de atropelamentos. Nesta sequência, sugeriu a 

realização de um pequeno investimento na mesma Urbanização, a fim de serem melhoradas e 

modernizadas as ilhas ecológicas, embora já existam algumas proteções para melhorar o 

enquadramento estético de contentores do lixo. --------------------------------------------------------------  

 ------------Na sua intervenção, este deputado informou que lhe foi entregue a documentação da 

Fundação Dona Ana Laboreiro D'Eça pelo munícipe Fortunato da Rocha, a qual será usada 

para complementar o trabalho da Comissão que foi criada para esse efeito. --------------------------  

 

 ------------O deputado Miguel Pessoa usou da palavra para apresentar algumas questões e 

propostas dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal e a quem de direito. De acordo com algumas ideias trocadas com o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, este deputado apresentou a sua proposta para a Comissão das 

Comemorações do Cinquentenário do 25 de abril, que engloba a criação de uma Comissão de 

Honra Nacional, para a qual se convidaria: ---------------------------------------------------------------------  

 --O Presidente da República; ----------------------------------------------------------------------------  

 --O Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses; -------------------------  

 --Presidente da Comunidade Intermunicipal do Centro; ------------------------------------------  

 --Um representante da União Resistentes Antifascistas Portugueses. ------------------------  

 

 ------------Para a Comissão de Honra Local de Condeixa-A-Nova: ---------------------------------------  



Página 7 de 30 
(Sessão ordinária 18-04-2022) 

 

  
        MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

  Assembleia Municipal  

 

 

 --Belmiro Moita da Costa, antigo Presidente da Câmara que fez parte do Exército 

Português, em missão em Angola; ---------------------------------------------------------------  

 --Álvaro Lapa, Major do Exército Português; ---------------------------------------------------------  

 --Manuel Rocha, Movimento 25 de abril; --------------------------------------------------------------  

 --Padre Idalino Simões, Juventude Operária Católica; --------------------------------------------  

 --António Madeira, Magistrado Português; -----------------------------------------------------------  

 --Manuel Branquinho, Presidente da Misericórdia, tendo estado ao serviço do Exército 

Português, em Angola; ------------------------------------------------------------------------------  

 --João Pimentel das Neves, Piloto da Força Aérea com missões em Angola, 

Moçambique São Tomé e Príncipe e Macau; -------------------------------------------------  

 --José Magalhães Castela, tomou parte das Operações da ocupação da Televisão 

Portuguesa; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --Cândido Pereira, Movimento Democrático Português; ------------------------------------------  

 --José Dias Temido, Associação de Deficientes das Forças Armadas; -----------------------  

 --Manuel dos Santos, Conservação Ambiental, e que esteve em Moçambique; -----------  

 --António Bispo, União Geral dos Trabalhadores; --------------------------------------------------  

 --Fortunato Pires da Rocha, Vereador da Primeira Comissão Administrativa depois do 

25 de abril; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --António Moreira, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses; -------------------  

 --Fátima Bandeira, primeira mulher Vereadora depois do 25 de abril; ------------------------  

 --António Pedro Pita, Universidade de Coimbra. ----------------------------------------------------  

 ------------Para a Comissão de Eleitos Autárquicos: ----------------------------------------------------------  

 --Senhor Presidente da Câmara; -----------------------------------------------------------------------  

 --Vereadores; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --Presidentes de Junta; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --Representantes das forças políticas; ----------------------------------------------------------------  

 ------------Uma Comissão de Juventude, com representantes das forças políticas. ------------------  

 ------------Uma Comissão de Representantes de entidades socioculturais: -----------------------------  

 --Diretor do Museu de Conímbriga;---------------------------------------------------------------------  

 --Presidente do Agrupamento de Escolas; -----------------------------------------------------------  

 --Presidente da Santa Casa da Misericórdia; --------------------------------------------------------  

 --Diretor da Casa de Saúde Rainha Santa Isabel; --------------------------------------------------  

 --Presidente da Cooperativa Estrela de Conímbriga; ----------------------------------------------  

 --Presidente dos Bombeiros Voluntários; -------------------------------------------------------------  

 --Diretora do Museu PO.RO.S; --------------------------------------------------------------------------  

 --Associação de Desenvolvimento Industrial de Condeixa-A-Nova; ---------------------------  

 --Centro Social Polivalente da Ega; --------------------------------------------------------------------  
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 --Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga; --------------------------------  

 --Carlos Canais, Vereador do Movimento Associativo; --------------------------------------------  

 --Joaquim Gonçalves, da Escola de Água da Arrifana.--------------------------------------------  

 ------------Comissão Executiva: -------------------------------------------------------------------------------------  

 --Presidente da Câmara; ----------------------------------------------------------------------------------  

 --Presidente da Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------  

 --Miguel Pessoa - Centro de Estudos Vergílio Correia. Ecomuseu. Movimento para a 

Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco; --------- 

 --Paulo Marques da Silva, Arquivo Nacional da Torre do Tombo sobre os processos da 

PIDE; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --António Pedro Pita, Faculdade de Letras de Coimbra; ------------------------------------------  

 --Avelino Ferreira dos Santos, Agrupamento de Escolas de Condeixa-A-Nova. ------------  

 ------------Após a apresentação destas Comissões, o deputado Miguel Pessoa questionou se já 

existe algum programa para o 25 de abril deste ano. --------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, apresentou diversas congratulações: -----------------------------------------------  

 --Congratulou a realização da Feira do Queijo do Rabaçal no Concelho de Condeixa-a-

Nova, após 2 anos de interregno devido à pandemia. --------------------------------------  

 --Congratulou o apoio dado pela Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova, o Museu de 

Conímbriga, a União de Freguesias de Condeixa-A-Velha e Condeixa-A-Nova e 

Associação Ecomuseu, aos trabalhos arqueológicos e prospeções geofísicas em 

curso no adro da igreja de Condeixa-A-Velha no âmbito das ações do movimento 

para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da 

UNESCO. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --Congratulou a visita da Sra. Embaixadora de Cuba em Portugal a Condeixa e o 

contacto realizado com instituições culturais e tecido empresarial. Referiu ter tido 

conhecimento através da imprensa que várias empresas de Coimbra exportam os 

seus produtos para aquele país, questionando se será possível que essa realidade 

se possa replicar em algumas das nossas empresas do Concelho. ---------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, referindo que foram iniciadas obras da instalação do 

Centro de Desenvolvimento da Cultura Cerâmica na antiga Fábrica de Cerâmica de 

Conímbriga. Nesse seguimento, questionou se o projeto contemplaria, para além da 

manutenção da fachada daquela unidade industrial, mais algum elemento carismático, como 

sejam os fornos, que guardam memórias de testemunhos da realidade técnica e social que ali 

se viveu, a partir de meados do século passado. -------------------------------------------------------------  

 ------------O deputado Miguel Pessoa questionou acerca do ponto de situação da atualização da 

Carta Educativa do Município de Condeixa-A-Nova, alertando para a possibilidade de o 

Município correr o risco de ver instalados entre nós novos centros de formação que possam 
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concorrer com os Cursos Profissionais superiormente aprovados e certificados no 

Agrupamento de Escolas de Condeixa-A-Nova. ---------------------------------------------------------------  

 ------------Finalizou a sua intervenção, sugerindo a melhoria da sinalética na Senhora do 

Círculo, atendendo a que este local recebe um elevado número de visitantes. -----------------------  

 

 ------------A deputada Isabel Albuquerque deu início à sua intervenção, que se transcreve na 

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

 ------------“Boa tarde Senhor Presidente e demais elementos da Assembleia Municipal. -----------  

 ------------Vou começar por um assunto que parece estar esquecido: Área Protegida nas terras 

de Sicó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relembro que na Assembleia Municipal, realizada no dia 28 de fevereiro de 2022, a 

cidadã Anabela Vitorino, residente na freguesia do Furadouro interveio para abordar o 

mencionado tema. Em síntese, a cidadã manifestou o seu descontentamento pela inexistência 

de diálogo e informação sobre os efeitos práticos deste processo da Área Protegida do Maciço 

Calcário de Sicó para com os moradores ou proprietários na freguesia do Furadouro. -------------  

 ------------Nesta sequência, eu requeri ao Senhor Presidente da Câmara de Condeixa acesso 

aos documentos associados àquele processo, nomeadamente o Regulamento, Relatório e 

Planta com a demarcação da área protegida, porque se trata de uma questão relevante não 

apenas para a Freguesia do Furadouro como para outras freguesias de Condeixa. ----------------  

 ------------Contudo, sucede que até hoje os documentos solicitados não foram disponibilizados. 

E saliento ainda que a população continua sem esclarecimentos. ---------------------------------------  

 ------------Neste contexto, questiono como está esta situação?--------------------------------------------  

 ------------Agora, aproveitando a presença da Presidente da Junta de Freguesia do Furadouro, 

passo para outra situação dessa Freguesia. Recentemente, no início deste mês, foi afixado um 

Aviso Público, próximo da Junta de Freguesia do Furadouro, relativo à poda/ limpeza de 

oliveiras, o qual passo a citar: “Solicita-se a todos os proprietários que possuam oliveiras nos 

terrenos e zonas envolventes às aldeias da freguesia que procedam à sua poda/ limpeza para 

que assim seja preservada a paisagem características da nossa Freguesia. A Junta dará um 

prazo de 15 dias a partir desta data para a realização dos trabalhos, após esta data procederá 

à execução do propósito”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Face a este Aviso Público, questiono o seguinte: A poda/ limpeza será realizada a 

que título? Gratuito ou oneroso? Por outro lado, caso a Junta de Freguesia proceda à 

execução daqueles trabalhos farão com que autoridade? Pois violam o direito de propriedade 

dos terrenos e das oliveiras. E esta prática irá expandir para todo o concelho de Condeixa?” ----  

 

 ------------A deputada Sílvia Teixeira iniciou a sua intervenção, solicitando ao Sr. Presidente da 

Câmara alguns esclarecimentos relativamente aos processos judiciais em que o Município é 

interveniente. Mais concretamente, quanto aos processos judiciais em que o autor é as Águas 
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do Centro Litoral, constata-se que, na situação atual, os pagamentos periódicos ao abrigo da 

transação judicial acordada já se encontram a ser efetuados. Porém, ainda não houve 

esclarecimentos sobre a totalidade dos custos implicados ao Município, nomeadamente a título 

de honorários, taxas de justiça, outros custos judiciais e ainda dos juros vencidos até à data da 

propositura da ação, bem como da estimativa dos juros vigentes no prazo dos 36 meses. --------  

 ------------Esta deputada perguntou ainda se estes montantes já se encontram apurados e quais 

os respetivos valores, afirmando que, no caso destas faturas não serem submetidas a 

pagamento, o Município poderia ser réu em ações judiciais, com custos acrescidos, resultando 

numa transação judicial, dando razão ao autor. ---------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, questionando quantos munícipes estarão a receber as 

notas de liquidação com a taxa agravada do IMI fixada, uma vez que há meses atrás foram 

fixadas as taxas do IMI a vigorar em 2022 no Município e que foi fixada uma majoração de 30% 

sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados. ------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, a deputada Sílvia Teixeira deu os parabéns pelo bom funcionamento do 

Balcão BUPi instalado neste Município, dando nota que no início do mês de março já estariam 

identificadas mais de 2000 propriedades e que, em breve, o Município contemplará a 

realização de ações de esclarecimento a nível local, assim como a criação de um balcão BUPi 

itinerante nas Juntas de Freguesia, de modo a haver uma maior aproximação junto da 

população. Nesta sequência, apresentou os seguintes pedidos de esclarecimento: ----------------  

 --Qual a atual taxa de execução do balcão BUPi e se já se iniciaram as sessões de 

esclarecimento; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --Para quando está previsto começar o balcão BUPi itinerante, face ao acréscimo de 

procura pelos proprietários destes prédios, de forma a proceder ao registo junto do 

Balcão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --Se há recursos humanos suficientes ou se não têm conseguido dar respostas mais 

céleres, uma vez que, o agendamento tem sido comunicado com prazos de espera 

mais longos que o expectável. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Finalizou a sua intervenção, questionando se a Câmara tem procedido à identificação 

das suas propriedades que ainda não se encontram registadas, junto do Balcão e, por 

conseguinte, se após a validação de representação gráfica georreferenciada tem apresentado 

os documentos junto a Conservatória do Registo Predial a fim de proceder ao registo gratuito. -  

 

 ------------O deputado José Rebelo iniciou a sua intervenção fazendo alusão ao pedido de apoio 

efetuado pelo Centro Social da Ega junto da Câmara Municipal, como resultado do surto de 

Covid-19. De seguida, perguntou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal acerca da veracidade 

da Câmara Municipal ter recebido uma verba no valor de 177 000€, destinada ao Fundo de 

Resiliência para a área social. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Prosseguiu, referindo que o Centro Social da Ega fez um pedido, com a discriminação 

pormenorizada dos valores gastos, tendo esta situação sido abordada em reunião de Câmara 

do dia 2 de março, por solicitação do Sr. Vereador Nuno Claro. ------------------------------------------  

 ------------De seguida, confrontou o Sr. Vereador Carlos Canais, apresentando exemplos onde 

considera ter havido maior rapidez na resposta aos pedidos, comparativamente com o pedido 

efetuado pelo Centro Social da Ega. Prosseguiu, referindo que os clubes desportivos estiveram 

parados e posteriormente solicitaram subsídios, contrariamente às entidades da área social 

que estiveram sempre a trabalhar em prol do bem-estar dos seus utentes. ---------------------------  

 ------------De seguida, questionou se os deputados consultam as atas das reuniões de Câmara, 

alertando para um facto que classificou como uma “aberração”, alertando os Srs. Presidentes 

de Junta para essa situação. Mais concretamente, afirmou que os serviços da Câmara 

Municipal obrigaram ao recuo dos seus muros da frente, tendo, posteriormente, sido construído 

o saneamento, sem que tivesse sido colocado o sistema de bombagem, provocando mau 

cheiro. Prosseguiu a sua exposição, referindo que em reunião de Câmara foi aprovada a 

construção de rampas em domínio público, considerando que este procedimento adotado pelos 

serviços da Câmara foi diferente daquele que foi adotado no seu caso e de outras pessoas, 

que foram obrigadas a recuar os seus muros. Acrescentou que, na reunião do dia 30 de março, 

na qual o Sr. Presidente da Câmara Municipal não participou, essa decisão foi aprovada por 

maioria, sendo que a mesma ocorreu através do voto de qualidade do Sr. Vice-Presidente, 

mesmo após uma irregularidade detetada pelos serviços. --------------------------------------------------  

 

 ------------O deputado Luís Caridade iniciou a sua intervenção, abordando a participação do 

município na BTL, tendo em conta que esta esteve representada, não só nesta, mas também 

noutras feiras de turismo, alicerçadas naquilo que é estratégia de desenvolvimento cultural e de 

atração para o nosso território. Neste contexto, solicitou um balanço dessa participação, uma 

vez que a Câmara Municipal teve um stand próprio, para além do próprio associado à CIM. -----  

 ------------De seguida, perguntou qual tem sido o efeito e quais as repercussões nas entradas 

na rede de espaços culturais, tais comos o PO.RO.S, a Casa Fernando Namora, a Casa dos 

Arcos e a Escola da Água, face a esta estratégia de atração para o nosso território de público e 

de dar a conhecer o que é nosso. Salientou a importância de perceber o esforço que tem sido 

feito no sentido da promoção do nosso território, mas também a importância de ter algum 

indicador quantitativo, para perceber esse mesmo reflexo. -------------------------------------------------  

 ------------Ao nível de empreendedorismo, no passado dia 6 de abril, em Condeixa, realizou-se 

uma feira de empregabilidade. Nesta sequência, formulou as seguintes questões: -----------------  

 --Se houve muitas pessoas interessadas em ter seu stand de escolas nessa feira; ------  

 --Que forças públicas aderiram e se de facto foi uma iniciativa que marcou; ----------------  

 --Se pretende vir a marcar o futuro. --------------------------------------------------------------------  
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 ------------Deu continuidade à sua intervenção, abordando o tema da mobilidade e do trânsito, 

comunicando que a CIM publicou os números relativos ao nível dos transportes flexíveis. 

Assim, questionou se em Condeixa os munícipes têm aderido a este tipo de transporte, tendo 

em conta que complementa, de alguma forma direta, a falta de transporte comum. -----------------  

 ------------Ao nível da educação e formação profissional, o deputado Luís Caridade questionou 

o ponto de situação sobre a formação de Suporte Básico de Vida e da instalação dos DAE e da 

sua respetiva formação. Acrescentou ainda, que esta temática foi uma proposta ganha ao nível 

do Orçamento Participativo e que a Senhora Vereadora do pelouro da Educação terá dado 

nota, anteriormente, que se encontrava em curso a preparação dessas ações de formação, 

para que estas se realizassem já no próximo ano letivo. ----------------------------------------------------  

 ------------O deputado Luís Caridade referiu que o IMTP irá ter uma Escola Tecnológica e 

Profissional, no próximo ano letivo. No entanto, refere que a oferta formativa não estará 

diretamente alinhada com as ações e as áreas no qual o Concelho de Condeixa pretende 

dinamizar. Assim, questiona de que forma é que o executivo prevê o impacto desta oferta 

formativa no nosso Concelho e a sua respetiva atratividade. ----------------------------------------------  

 ------------Em relação às transferências de competências a nível de saúde, este deputado 

colocou a questão sobre o ponto de situação relativamente a esta tema, visto que nas últimas 

atas da Câmara Municipal a decisão foi recusá-la. -----------------------------------------------------------  

 ------------O Deputado Luís Caridade assinalou positivamente a iniciativa que o Município 

lançou da recolha de indicadores para o Plano Estratégico Condeixa 2030. Acrescentou que 

esta iniciativa procura não só ter uma perceção dos cidadãos sobre aspetos que mais 

valorizam a nível de investimentos realizados nos últimos 6 anos, mas também perceber, 

sectorialmente, quais as áreas que requerem mais investimento. ---------------------------------------- 

Neste âmbito, sugeriu que a existência de um cronograma poderá auxiliar na perceção deste 

Plano, uma vez que não conseguiu obter mais informações na notícia publicada no site, 

nomeadamente: as fases; os intervenientes e, sobretudo, quando terá a possibilidade de ler o 

documento resultante. Enalteceu a importância deste questionário como instrumento de 

avaliação e perceção dos resultados, tanto para este executivo, como para todos os vindouros, 

pelo que indicou ser determinante analisar e discutir os resultados deste inquérito 

publicamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, fazendo uma referência a o início das obras da Igreja 

Matriz da Ega, uma iniciativa do Orçamento Participativo 2014. ------------------------------------------  

 ------------No término da sua intervenção, considerou que se vê algo assinalável para se poder 

comentar e dar nota, naquele que tem sido, sistematicamente, um sítio de debate político, a 

Quinta do Barroso. Assim, assinalou um conjunto de melhorias, não só a nível de segurança 

rodoviária, como sejam as pinturas das passadeiras e da restante sinalização vertical e 

horizontal, bem como a colocação de zonas ajardinadas, em particular, junto ao Lidl e à Rua J, 
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tornando o espaço mais agradável. No entanto, referiu ainda existirem alguns problemas ao 

nível do pavimento e da estabilização do mesmo. ------------------------------------------------------------  

 

 ------------Seguidamente, deu-se início à intervenção do Deputado Nuno Gaspar, que se 

transcreve integralmente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --“Sabemos que as contas da Fundação foram apresentadas em reunião de Camara. 

Pode esta AM ter também acesso às mesmas? --------------------------------------------------  

 --Obra da cerâmica de Conímbriga – o que é que se passa com a obra que parece 

estar parada? 

 --Passadiços? Não estava em curso um projeto para serem construídos uns 

passadiços? ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --Castellum? Não era para arrancar também as obras no castellum?-------------------------  

 --Obras em passeios – o que se passa na rua junto ao campo de futebol? Que 

intervenção é aquela que aumenta ainda mais os buracos nos passeios? 

Compreendo que tenham que se aumentar as caldeiras das árvores para que as 

mesmas com o seu crescimento não danifiquem os passeios, mas vai ser 

implementada alguma solução para que os buracos fiquem transitáveis por cadeiras 

de rodas? São só estes os passeios que vão ser intervencionados? Há um 

levantamento de quais os passeios em quais zonas do concelho que estão a 

necessitar de intervenção? -----------------------------------------------------------------------------  

 --Aproximando-se a época dos incêndios florestais, volto a questionar sobre um 

assunto que já à algum tempo vem sido trazido a esta AM pelos vereadores do PSD. 

A Equipa de sapadores florestais da CM vai estar finalmente ativa e totalmente 

operacional a 15 de maio? -----------------------------------------------------------------------------  

 --Turismo, qual o caminho? ------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Há cerca de 1 semana, a sapo viagens publicou um artigo onde se davam a conhecer 

os melhores locais em Portugal para comer cabrito, nem uma referência ao nosso Município. 

Não conheço a grande maioria dos restaurantes da referida lista, mas posso dizer-vos que 

pelas fotos, não trocava o cabrito à moda de Condeixa pela maioria dos que ali estavam 

retratados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Todos sabemos como são feitos estes artigos e quem os paga, e não sugiro tão 

pouco que o caminho deveria ser a CMC pagar para que um artigo destes falasse de 

Condeixa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda não há muito tempo, foi promovida a visita de um programa de televisão a um 

dos restaurantes de Condeixa. Que dividendos trouxe isso para Condeixa? Como explorou a 

CM este evento que tanto quanto sei, seria de promoção? -------------------------------------------------  



Página 14 de 30 
(Sessão ordinária 18-04-2022) 

 

  
        MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 

  Assembleia Municipal  

 

 

 ------------Continuamos a assistir à promoção massificada do POROS e das ruínas de 

Conímbriga pela CM. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Absolutamente nada contra, muito pelo contrário, mas alerto mais uma vez como já o 

fiz mais vezes nesta casa: e o resto Sr. presidente? Não temos mais nada para oferecer a 

quem nos visita? Não conseguimos que os turistas fiquem por Condeixa mais que umas horas?  

 ------------Para oferecer bons produtos, temos que ter boa matéria-prima. Para isso, é 

necessário atuar junto da fonte dessa matéria-prima e garantir a sua qualidade e 

sustentabilidade. Tanto protocolo que vemos a ser feitos com várias instituições de ensino e 

não podemos fazer um por exemplo com a ESAC para que possa auxiliar os nossos criadores 

de cabritos a conseguirem mais e melhor criação e quem sabe até, porque não sonhar, vir a ter 

um selo de qualidade do cabrito de Condeixa? ----------------------------------------------------------------  

 ------------Em Condeixa inaugurado recentemente o Condeixa Foodlab com pompa e 

circunstância como se justificava. Meses depois, continuamos a ver o edifício fechado.  ----------  

 ------------Para além da inauguração, pouco mais vimos. Não poderia o Foodlab ser um 

importante veículo de divulgação e promoção da nossa gastronomia se estivesse realmente em 

funcionamento? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda quanto a este assunto, soube pela Comunicação Social que foi apresentado 

um Plano de Ação para este equipamento, mas andei à procura e não encontrei o Plano. Pode 

enviar-nos? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A escarpeada, doce típico de Condeixa como todos sabem, onde está a sua 

promoção? A maioria dos nossos restaurantes nem tão pouco o oferece como opção de 

sobremesa nos seus menus. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A CM organizava a semana do cabrito e bem. Evento que trazia muita gente a 

Condeixa que nos visitava especificamente para provar o nosso cabrito. Esse é um dos 

exemplos do que se pode fazer bem. Não se tem realizado devido à pandemia, mas sei que 

este ano trará novidades a este evento que se realizará em conjunto com a Exposicó que este 

ano se realizará em Condeixa. Excelente iniciativa, mas que considero ainda assim insuficiente 

naquilo que deveria de ser uma estratégia integrada de promoção anual e não apenas sazonal.  

 ------------Foi feito um esforço de promoção da cerâmica de Conímbriga recentemente na Expo 

Dubai onde Condeixa esteve representada. Foi iniciativa única? Estão previstas mais ações de 

promoção à semelhança do que se vai fazendo com o POROS ao longo de todo o ano? ---------  

 ------------Os cursos de água, os moinhos de água e os de vento. Pouca ou nenhuma 

promoção, nenhuma estratégia. Ainda há uns dias foi assinalado o Dia Nacional dos Moinhos 

com vários municípios à nossa volta a fazerem promoção dos seus moinhos com dias abertos, 

com eventos ateliers, etc. em Condeixa, finalmente temos o moinho da Serra de Janeanes 

restaurado, nem uma palavra a comunicar o dia dos moinhos sequer, quanto mais a sua 

abertura ao público à semelhança do que foi feito pelos concelhos vizinhos. -------------------------  
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 ------------São muitas as ideias para e por Condeixa, e o PSD esteve, está e estará disponível 

para as debater e apoiar a sua implementação.” --------------------------------------------------------------  

 

 ------------A deputada Gisela Almeida iniciou a sua intervenção perguntando ao Sr. Presidente 

da Câmara e ao Sr. Vereador responsável pela área da Saúde quais as razões para não 

assinarem o auto da transferência de competências na área da saúde para o Município, 

decisão essa que ocorreu no mês de fevereiro, numa reunião do Conselho Intermunicipal de 

Coimbra. Questionou, ainda, se a razão para essa recusa está associada à discrepância de 

valores e quais são os valores envolvidos, assim como se há alguma outra matéria a ser 

considerada que tivesse conduzido a esse desfecho. -------------------------------------------------------  

 ------------Ainda sobre este tema, a deputada questionou sobre a existência de uma Comissão 

específica da governação da saúde, orientadora para a municipalização da saúde e para esta 

transferência de competências que esteja a debater e estudar este assunto com a Academia, 

nomeadamente com as áreas da Economia e da Medicina. -----------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, sugerindo alguns pontos que visam a melhoria do 

Concelho, nomeadamente a necessidade de retificar o estado dos passeios das diversas 

urbanizações, alertando que as zonas das passadeiras não são minimamente acessíveis a 

pessoas com incapacidade na locomoção e, em particular, com cadeiras de rodas e/ou com 

carrinhos de bebés. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Finalizou a sua intervenção, questionando sobre o ponto de situação do 

supermercado Continente, visto que a obra terá ficado um pouco parada, como foi mencionado 

em anterior reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------De seguida, usou da palavra o deputado João Brito que questionou sobre o Sistema 

de Resíduos de Condeixa, uma vez que ainda se verificam em caminhos rurais depósitos dos 

chamados “monos domésticos”. Perguntou, ainda, se as pessoas estão informadas sobre estes 

serviços da Câmara e, em relação ao sistema Payt, indagou se este sistema já está 

implementado e se os munícipes conhecem os benefícios da separação dos resíduos. O 

deputado complementou este pedido de esclarecimento, informando que no site da Câmara, 

apenas se encontram disponível para consulta informações que datam de 2014, não estando, 

por conseguinte, atualizado para consulta e/ou esclarecimentos. ----------------------------------------  

 ------------Este deputado finalizou a sua intervenção fazendo referência ao Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios, que se celebra no dia em que ocorre esta Assembleia Municipal, 18 de 

abril, questionando se a Câmara teria alguma atividade programada sobre esse dia. --------------  

 

 ------------Tendo-se finalizado o período de intervenção dedicado aos deputados da Assembleia 

Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a intervenção de todos, tendo 

referido que foi largamente excedido o tempo regimentalmente disponível para a bancada do 
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PSD, tendo solicitado que, nas sessões seguintes, os tempos impostos pelo regimento fossem 

respeitados. De seguida, deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para que o 

mesmo se pronunciasse sobre as questões colocadas. -----------------------------------------------------  

 ------------Relativamente à intervenção do deputado Miguel Pessoa, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal fez uma apresentação geral do programa das comemorações do 25 de abril 

deste ano, que será enviado a todos os elementos deste órgão. -----------------------------------------  

 ------------Em complemento a esta informação, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

solicitou à bancada do PSD a indicação do elemento que fará a intervenção no âmbito destas 

comemorações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Na sequência da intervenção do deputado João Viais e no que se refere às 

deslocações ao estrangeiro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que uma delas, a 

viagem à Colômbia, foi feita no âmbito da CIM e está relacionada com um programa de 

cooperação internacional, que envolve a região de Coimbra, através da CIM, a região de 

Cuenca, na Colômbia e uma região polaca. Este é um programa europeu financiado pela União 

Europeia, sendo a cooperação realizada no âmbito da agricultura e do turismo. O Sr. 

Presidente da Câmara referiu que integrou essa viagem enquanto membro da CIM e que em 

junho os intervenientes neste programa visitarão o concelho de Condeixa. ---------------------------  

 ------------Relativamente à ida ao Dubai, o Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que 

esta viagem, realizada e financiada pela CIM, teve como objetivo a promoção do concelho, 

nomeadamente da cerâmica tradicional de Condeixa do século XVII, feita à mão, estando 

prevista a visita à CIM e em particular a Condeixa de alguns empresários do Dubai. Referiu 

ainda que um empresário português que esteve presente na viagem manifestou o interesse na 

aquisição da cerâmica de Condeixa como oferta para os seus clientes e fornecedores, 

permitindo dar mais condições financeiras aos ceramistas do concelho e manter viva esta arte.  

 ------------No que se refere à viagem a Marselha, o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

informou que a mesma se integra no Comité das Regiões e foi realizada em virtude de 

Condeixa pertencer a este órgão. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação à recente visita a Espanha, o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

informou que a mesma resultou de um convite feito pela província de Alicante, numa 

colaboração com a sua Câmara Municipal e com o seu museu arqueológico, numa parceria de 

âmbito histórico e patrimonial, tendo servido igualmente para visitar uma destacada exposição 

sobre gladiadores romanos, sendo interesse do Município que essa exposição possa, ainda 

que parcialmente, ser realizada em Condeixa, numa importante estratégia de dinamização do 

turismo no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em complemento a esta intervenção, o Sr. Presidente da Câmara Municipal fez 

alusão a uma questão colocada pelo deputado Nuno Gaspar, referindo que a gastronomia é 

uma atração em muitos locais, nomeadamente em Coimbra que foi designada como região 

europeia da gastronomia pela CIM, mas não existem outros locais com um património romano 
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como o de Condeixa, sendo este um aspeto que permitirá distinguir este Concelho. De 

seguida, frisou que, conjuntamente com esta promoção do património romano, nunca deixou 

de promover os produtos do concelho, nomeadamente através da semana do cabrito, 

realçando igualmente a captação de investidores na área da hotelaria, dando como exemplo o 

Hotel em Condeixa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, lembrando que no seu primeiro mandato foi elaborado 

o manual de boas práticas na restauração, sendo necessário criar as condições para que se 

possa receber bem as pessoas que visitam o concelho, sendo este um processo que está 

permanentemente em construção. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que respeita ao impacto da BTL, referida na intervenção do deputado Luis 

Caridade, o Sr. Presidente da Câmara Municipal realçou o aumento de visitantes do Museu 

POROS, tendo sido registadas 1545 visitas no mês de março, sendo notória a relação 

existente entre a participação nesta feira e o aumento da visitação deste museu. Prosseguiu, 

referindo que, neste momento, existe uma interligação entre os diversos elementos 

patrimoniais que são atração do concelho, o que permitiu que em 2019 a Casa Museu 

Fernando Namora tivesse 2029 visitantes, tendo, obviamente, este número diminuído 

posteriormente devido à pandemia. O Município pretende aumentar o número de pessoas que 

visitam o Museu PO.RO.S, estando, neste sentido, a ser preparado um protocolo com a 

Universidade de Coimbra, sendo que o objetivo será alcançar, com a maior brevidade possível, 

um valor total anual de 25000 visitantes. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal destacou o facto deste executivo ter 

conseguido um investimento de 5 milhões para Conímbriga, no âmbito do Plano de 

Recuperação e Resiliência, que permitirá a melhoria, em termos tecnológicos, do Museu 

existente em Conímbriga. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Retomando as questões colocadas na intervenção do deputado João Viais, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal relembrou que o Parque Verde não dispõe de casas de banho 

de acesso público, mas que estas estão disponíveis nas instalações do PO.RO.S, que são 

contiguas a este parque. Acrescentou também que no final do mês de abril irá visitar um 

fornecedor deste tipo de instalações sanitárias, visando a sua possível aquisição para o Parque 

Verde, sendo muito importante suprir esta necessidade. ---------------------------------------------------  

 ------------Em relação às instalações sanitárias no terminal rodoviário, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal referiu que já existiu um projeto elaborado para esse efeito, não tendo, 

contudo, sido executada esta obra uma vez que envolvia um elevado investimento financeiro, 

garantindo, no entanto, que a construção destas instalações sanitárias continua a ser uma das 

prioridades do município. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Antes de prosseguir com a sua intervenção, o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

reiterou o pedido de que as questões que envolvam informações mais detalhadas possam ser 
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enviadas previamente para o executivo, de modo a que possam ser atempadamente obtidas as 

informações necessárias a uma resposta mais detalhada a algumas questões. ----------------------  

 ------------Nesta sequência e em relação ao parque infantil da urbanização do Lidl, informou que 

o mesmo se encontra encerrado, referindo que irá averiguar com mais pormenor qual é o ponto 

de situação relativamente a esta estrutura, referindo também que foi decisão da Câmara retirar 

o parque de skate, podendo, porventura, ponderar-se a construção de outro parque. --------------  

 ------------Relativamente às ciclovias, existe um projeto financiado sobre uma Ecovia de ligação 

do museu PO.RO.S a Conímbriga, no âmbito do programa PAMUS. O projeto está concluído e 

a empreitada será lançada brevemente, estando igualmente previsto um projeto de ligação 

suave entre o museu PO.RO.S e o centro da vila. Numa perspetiva temporal mais alargada, 

está igualmente prevista a ligação ao metro Mondego por uma ciclovia. -------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal deu seguimento à sua intervenção, referindo 

que teve muito gosto em receber a embaixadora de Cuba na visita que efetuou a Condeixa, 

sendo este um contacto muito importante para ligar empresas de Condeixa ao mercado de 

Cuba e vice-versa, nomeadamente na área dos medicamentos, sublinhando que esta visita foi 

igualmente acompanhada pelo Vice-Presidente da Associação Empresarial de Condeixa. -------  

 ------------Na sequência da intervenção do deputado Eduardo Alcouce, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal informou que registou a informação relativa aos canaviais junto ao terminal 

rodoviário, bem como no que se refere à falta de sinalização na Urbanização Conímbriga I e às 

situações que referiu sobre questões ambientais. Nesta sequência, frisou que, 

reconhecidamente, este executivo tem realizado um esforço considerável em todas as 

questões que envolvem a área ambiental do concelho, como é o caso dos resíduos, da 

compostagem e do Payt. Especificamente no caso do Payt, este projeto-piloto é direcionado 

para os comerciantes, tendo-se registado a adesão de 49 comerciantes do concelho, 

verificando-se alguma demora na sua implementação devido à necessidade de ser criado 

software, faltando apenas concluir o sistema de faturação. ------------------------------------------------  

 ------------Relativamente à intervenção do deputado Miguel Pessoa, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal concordou com a importância da comemoração dos 50 anos do 25 de abril, 

assegurando que a Câmara Municipal se pretende associar a esta iniciativa, tendo realçado 

que esta sessão da Assembleia Municipal é primeira que se realiza com mais dias de 

democracia do que de ditadura. Prosseguiu a sua intervenção, afirmando ter registado com 

agrado a sugestão, apresentada por este deputado, relativamente à constituição das diversas 

comissões a serem criadas no âmbito destas comemorações. --------------------------------------------  

 ------------No que concerne à Feira do Queijo do Rabaçal, que não pôde ser realizada em 2020 

e em 2021, a mesma será retomada neste ano conjuntamente com a semana do cabrito. 

Pretende-se, assim, valorizar o queijo do Rabaçal, apesar de se registarem algumas 

dificuldades nos seus produtores, sendo desejável que estas sejam passageiras e se consiga 

preservar este produto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente ao Centro de Desenvolvimento Cerâmico, questão abordada na intervenção do 

deputado Nuno Gaspar, as obras não estão a progredir como seria desejável, como 

consequência da guerra, na medida em que provocou o aumento dos combustíveis, das 

matérias primas e da energia, verificando-se cerca de 10% de execução. Neste contexto, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal informou que o projeto prevê a manutenção da fachada e dos 

fornos, sendo que o empreiteiro destruiu parcialmente e de forma indevida esses fornos, sendo 

expectável que a obra siga agora um ritmo normal de execução e permita valorizar um produto 

importante do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação aos cursos profissionais, considerou que os mesmos representam uma 

boa notícia para Condeixa, uma vez que esses cursos eram efetivamente necessários neste 

Concelho. Nos contactos iniciais, o Sr. Presidente da Câmara Municipal procurou que as 

ofertas formativas se direcionassem para a indústria farmacêutica, nomeadamente com cursos 

de mecatrónica, auxiliar de farmácia e análise laboratorial, tendo o operador privado proposto 

também os cursos de desporto, cabeleireiro e ação educativa, sendo que todas as propostas 

necessitarão de validação pela CIM e certificação pela DGeste. Deste modo, nenhum destes 

cursos conflitua com as ofertas autorizadas para Condeixa, que são os cursos de turismo e de 

electrónica, tendo o Sr. Diretor do Agrupamento sido consultado previamente. O Município tudo 

fará para que estes cursos se iniciem no próximo ano, tendo o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal realçado que na Feira da Empregabilidade, se registaram 37 inscrições para estes 

cursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere à Senhora do Círculo, referiu que foram já efetuados alguns 

melhoramentos, tendo sido registadas as observações apresentadas, que merecerão a 

atenção da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------  

 ------------No âmbito da intervenção da deputada Isabel Albuquerque e no que se refere ao e-

mail enviado para o Sr. Presidente da Câmara Municipal, este referiu que os documentos são 

públicos, que já estiveram inclusivamente em discussão pública via Terras de Sicó, 

manifestando a sua disponibilidade para enviar a esta deputada os aspetos em relação aos 

quais a Câmara Municipal apresenta a sua discordância, os quais já foram apresentados em 

anterior Assembleia Municipal. Prosseguiu a sua intervenção, apresentando o seu pedido de 

desculpas pelo facto de ainda não ter respondido ao referido e-mail, informando que haverá 

uma nova discussão pública deste processo, o que permitirá também à Sra. Anabela Vitorino 

manifestar oportunamente a sua opinião sobre esta questão. ---------------------------------------------  

 ------------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Sra. 

Presidente da Junta de Freguesia do Furadouro, para que pudesse esclarecer a questão 

colocada pela deputada Isabel Albuquerque relacionada com as oliveiras. A deputada Carla 

Gaspar considerou que esta situação se deve a uma falha de comunicação, informando que 

esta Junta de Freguesia é proprietária de vários terrenos, havendo alguns particulares que têm 

oliveiras nesses locais há muitos anos, não existindo, contudo, qualquer registo que indique 
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quem são os donos dessas oliveiras. Prosseguiu o seu esclarecimento, referindo que a Junta 

de Freguesia necessita de mondar periodicamente as suas oliveiras para que estas não 

sequem. Assim, é necessário proceder ao registo dos particulares que são donos dessas 

oliveiras situadas em terrenos da Junta de Freguesia, de modo que estes possam limpar as 

suas oliveiras, caso contrário terá que ser a Junta a assumir essa tarefa. -----------------------------  

 ------------No que diz respeito à intervenção da deputada Sílvia Teixeira, na observação 

relacionada com as Águas do Centro Litoral, o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que, 

se o Município tivesse pago as faturas relativas ao saneamento, não teria que pagar custas 

nem juros de mora, mas também não teria sido possível obter um acordo com as Águas de 

Coimbra para a realização das alterações necessárias que possibilitem a aplicação do 

desconto de um terço nas águas residuais nas duas ETAR, da vila e da zona industrial, de 

modo idêntico ao que sucede na estação elevatória de Campizes. Informou que não dispõe da 

informação relativa ao valor exato do montante, em virtude de não ter conhecimento prévio 

desta questão, mas comprometeu-se a enviar estes valores ao Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal que por sua vez os encaminhará para os deputados desta Assembleia. ------------------  

 ------------Em relação aos imóveis degradados, o Sr. Presidente da Câmara Municipal informou 

que falta realizar o seu cadastro, questão já abordada na última reunião de Câmara, mas que 

será dada uma instrução para ser contratada a realização desta tarefa, pelo menos dos 

edifícios degradados do centro histórico, que será essencial para se poder aplicar a majoração 

de 30%. Os imóveis em más condições têm sido declarados às Finanças, que, por sua vez, 

atuará sobre os seus proprietários. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere ao BUPi itinerante, é intenção da Câmara Municipal colocá-lo em 

prática o mais rapidamente possível, concordando que os recursos humanos são escassos e 

que necessitam de ser reforçados, tendo já sido efetuados cerca de 2000 atendimentos, 

correspondente a apenas 4% do total das matrizes rústicas do concelho. -----------------------------  

 ------------Em resposta à intervenção do deputado José Luís Rebelo, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal frisou que lhe custou ouvir a sua intervenção, realçando que a Câmara 

Municipal de Condeixa contribuiu com 800 mil euros para o Centro Social da Ega, 

correspondente a 40% do valor total da obra da estrutura residencial para idosos, considerando 

inaceitável que este deputado refira que a Câmara Municipal não tem ajudado a instituição. 

Prosseguiu, concordando que a pandemia de Covid-19 veio trazer um acréscimo de despesas, 

tendo o Centro Social da Ega enviado as suas contas, assegurando que o Município dará o seu 

apoio. De seguida, informou que a Câmara Municipal já gastou cerca de 500 mil euros com os 

efeitos da pandemia e recebeu apenas 200 mil euros do Estado, vincando que o Centro Social 

da Ega tem sido uma das instituições mais apoiadas pelo Município, considerando ainda que o 

Centro Social da Ega tem, com certeza, meios financeiros próprios que permitem a sua gestão 

sem o apoio tão imediato da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Em relação aos acessos públicos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal afirmou 

veementemente que nem ele nem os serviços da Câmara Municipal fazem qualquer 

favorecimento a quem quer que seja, considerando que essa é uma questão que deve ficar 

perfeitamente clara e manifestando o seu profundo desagrado pelas considerações do 

deputado José Luís Rebelo na sua intervenção. Prosseguiu a sua intervenção, referindo que, 

caso exista algum tipo de favorecimento, devem ser apresentadas as devidas provas, frisando 

que o executivo não exerce as suas funções de má fé. Terminou os seus esclarecimentos 

frisando que o voto de qualidade existe e está previsto na lei. --------------------------------------------  

 ------------Relativamente às considerações apresentadas, na sua intervenção, pelo deputado 

Luís Caridade e que ainda não foram esclarecidas, o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

informou que, no que se refere ao transporte flexível, não tem havido grande adesão a este 

projeto-piloto, sendo necessária mais publicidade, registando-se 15 reservas desde o passado 

mês de janeiro, com o mercado e o centro de saúde a serem os destinos preferenciais. ----------  

 

 ------------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à Sra. 

Vereadora Ana Manaia, que apresentou o plano de formação em suporte básico de vida que foi 

elaborado. Prosseguiu, referindo que o Agrupamento ainda não enviou a lista de pessoas que 

frequentarão o plano de formação, não obstante as diversas solicitações da Câmara nesse 

sentido, referindo que os funcionários e os professores estão a recusar assumir a 

responsabilidade de frequentar essa formação. Concluiu a sua intervenção, assumindo o 

compromisso de enviar o plano estipulado para este ano, uma vez que o plano relativo ao 

próximo ano ainda não está delineado, informando também que a única ação de formação 

realizada ocorreu no passado mês de março, para os funcionários dos jardins de infância e 

escolas do 1º ciclo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Retomando a resposta à intervenção do deputado Luis Caridade e relativamente à 

presença na BTL, o Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que a presença foi efetivada 

no âmbito da CIM e que Condeixa foi o único Município que teve um stand fora da CIM, 

específico de um museu. O objetivo foi a promoção do património natural do concelho, tendo 

sido feita uma apresentação do Vislumbre do Império, que decorrerá no terceiro fim de semana 

de junho, sendo de registar a forte visitação dos stands. Informou que o município esteve 

também presente na FITUR, ainda que tenha ocorrido em período de pandemia, sendo um 

objetivo da Câmara reunir condições para poder repetir a presença neste evento. Neste 

momento a Câmara Municipal trabalha com apenas uma agência de viagens, mas brevemente 

será organizada uma iniciativa que trará várias agências de viagens e hotéis a Condeixa, 

dando a conhecer o património romano, a gastronomia e a cerâmica do Concelho.-----------------  

 ------------Relativamente à transferência de competências na área da Saúde, abordada nas 

intervenções dos deputados Luís Caridade e Gisela Almeida, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal recordou que, no âmbito da CIM, foi decidido não assinar os autos de receção. O 
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Município de Condeixa é favorável à transferência dessas competências, desde que seja 

assegurado o necessário pacote financeiro compatível com toda a responsabilidade que será 

assumida e com os recursos humanos. O efeito imediato resultante desta recusa foi a 

atualização, por parte da ARS, dos valores de 2018 para valores de 2021, tendo, entretanto, 

surgido um esclarecimento relativamente à transferência dos assistentes operacionais. -----------  

 ------------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Sr. Vereador 

Carlos Canais que informou que, neste momento, existem cinco pontos onde existe divergência 

ou que necessitam de ser esclarecidos: -------------------------------------------------------------------------  

 --Contratos de água, gás e eletricidade, uma vez que os valores propostos para 2022 

são inferiores àqueles que estão contratualizados apenas para os serviços de 

eletricidade e gás; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --Recursos humanos, em virtude de estarem a ser propostas verbas que não 

contemplam o pagamento de horas extraordinárias ou horas de qualidade aos fins de 

semana, suscitando a dúvida se efetivamente pretendem que o Centro de Saúde 

continue a funcionar ao fim de semana, acrescendo o facto de o valor a transferir não 

contemplar sequer a subida de escalão de um dos três funcionários do Centro de 

Saúde, que se encontra em condições de progressão. -----------------------------------------  

 --Verbas para a manutenção do edifício, construído há 19 anos, sendo proposto o valor 

de 14 euros por metro quadrado por ano. No próximo ano o edifício fará 20 anos, 

entrando num novo escalão, e pretende-se ver esclarecido se a verba a atribuir será 

atualizada para 17 euros por metro quadrado, o que dará um acréscimo significativo 

(mais de 7000 euros); ------------------------------------------------------------------------------------  

 --Serviços de limpeza, já que a verba a transferir não é suficiente para cobrir os valores 

contratualizados para 2022; ----------------------------------------------------------------------------  

 --Parque automóvel, constituído por dois carros com 19 e 26 anos, necessitando de se 

averiguar quais as suas intenções no que se refere à renovação da frota. ----------------  

 ------------Além destes aspetos, é importante esclarecer se os valores serão atualizados de 

acordo com a inflação e se existirá alguma compensação derivada do aumento dos custos 

energéticos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Após esta intervenção, o Sr. Presidente da Câmara Municipal retomou os 

esclarecimentos à intervenção do deputado Luís Caridade, reafirmando a importância do plano 

estratégico, informando que está a ser realizada uma discussão pública do mesmo, referindo 

ter tomado nota acerca do cronograma e que a finalização está prevista para meio do ano, 

estando, contudo, dependente da participação e da informação. -----------------------------------------  

 ------------No que se refere às obras na Igreja Matriz da Ega, apesar do orçamento participativo 

ser antigo e da Câmara poder assumir alguma culpa, os principais responsáveis foram os 
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parceiros da Direção Regional da Cultura, que demoraram bastante tempo, sendo que, neste 

momento, o processo está a evoluir favoravelmente. --------------------------------------------------------  

 ------------Finalizou os esclarecimentos, informando que a situação da Quinta do Barroso está a 

melhorar e que, brevemente, haverá novidades relativamente ao lançamento da empreitada da 

estrada do Lidl. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que respeita à intervenção do deputado Nuno Gaspar e no que se refere às 

questões ainda não esclarecidas, o Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que, apesar 

de não ter estado presente na reunião, as contas da Fundação serão comunicadas à comissão, 

após serem enviadas ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. --------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua intervenção, anunciando que o concurso para os passadiços ficou 

deserto, o que conduzirá ao lançamento de um concurso público urgente, tendo o concurso 

para o Castellum de Alcabideque ficado igualmente deserto. ----------------------------------------------  

 ------------Em relação à Equipa de Sapadores da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao Sr. Vereador e Vice-Presidente, António Ferreira, que 

informou que está prevista a aquisição, a crédito, de uma nova viatura para os Sapadores da 

Câmara Municipal, ficando, entretanto, esta equipa de Sapadores a funcionar plenamente com 

a viatura existente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal retomou a palavra para referir que a Câmara 

faz o seu melhor para ser referenciada pelas plataformas ligadas ao turismo. ------------------------  

 ------------No que se refere à semana do cabrito, informou que a Câmara Municipal faz a 

aquisição de cabritos nos talhos locais, procurando que estes os adquiram aos produtores do 

concelho, mas este procedimento apenas consegue assegurar parte do cabrito consumido nos 

restaurantes. Torna-se, assim, importante iniciar o mercado de gado das Terras de Sicó, que 

se realizará no Rabaçal, mas que também irá servir Condeixa, de modo a poder existir 

certificação do cabrito. Neste momento já existe o projeto e fundos comunitários, encontrando-

se o concurso aberto, pelo que se aguarda por novidades ainda para este ano. ---------------------  

 ------------No que concerne ao moinho, o Sr. Presidente da Câmara Municipal realçou que este 

tema é abordado nas intervenções do PSD apenas porque a Câmara adquiriu o terreno e fez a 

recuperação do moinho, considerando que este processo irá ser concluído da melhor maneira 

possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No âmbito da intervenção da deputada Gisela Almeida, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal informou que registou as observações relativas aos passeios e ao acesso de peões 

com dificuldades motoras e aos carrinhos de bebés. Relativamente à superfície comercial 

Continente, informou que a obra se encontra licenciada. ---------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito à intervenção do deputado João Brito, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal confirmou que a informação está desatualizada, mas que os serviços estão 

a trabalhar na atualização do site.---------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Finalmente, de acordo com a realidade do concelho, informou que a Câmara faz a 

sinalização do Dia dos Museus, que decorrerá no dia 18 de maio, não havendo referência ao 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. --------------------------------------------------------------------  

 

3. Ordem do Dia  

3.1. Análise e apreciação do relatório de observância do Direito de Oposição referente ao 

ano 2021 

 

 ------------Neste ponto da ordem de trabalhos, o Deputado Tiago Picão compareceu para poder 

participar nesta Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Dando cumprimento a este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal perguntou se existiam pedidos de intervenção. ----------------------------------  

 ------------O Deputado Nuno Gaspar interveio, solicitando que, na próxima elaboração do 

Orçamento Municipal, os partidos com assento nesta Assembleia sejam chamados a exercer o 

seu verdadeiro direito de oposição e a dar o seu contributo, em tempo útil, da elaboração do 

respetivo Orçamento e não após este estar dado como terminado e nas vésperas da sua 

aprovação em reunião de Câmara. Realçou, ainda, que existem documentos solicitados pelos 

Vereadores ou pelos deputados municipais que apenas são rececionados, em alguns casos, 

depois de vários pedidos e insistências. -------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou então da palavra para esclarecer que 

os documentos que são mencionados são solicitados à Câmara Municipal e não à Assembleia 

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

 

 ------------Na sequência da intervenção do deputado Nuno Gaspar, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal esclareceu que o PSD, em concreto, apenas no ano corrente apresentou 

discordâncias procedimentais relativamente à questão do Orçamento, esclarecendo que 

somente pode chamar os elementos da oposição depois de ter estabilizado o Orçamento que 

pretende levar à Câmara Municipal. Acrescentou que, apesar de ser um processo moroso, este 

é realizado dentro daquilo que a lei estabelece. Prosseguiu os seus esclarecimentos, 

acrescentando que este ano surgiram alguns problemas, uma vez que o PSD acabou por não 

estar presente nessa discussão do Orçamento antes de ele ir à Câmara Municipal. 

Relativamente a documentos solicitados, admite que poderá haver atrasos, mas pensa que os 

mesmos sempre foram enviados. Para finalizar, frisou que tem sempre a perspetiva de 

melhorar o seu desempenho, quer pessoalmente, quer como Presidente da Câmara. -------------  
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3.2. Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

para 2022 

 

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

Municipal solicitou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que fizesse uma breve 

contextualização do assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal começou por esclarecer que tem que haver 

subsídio de penosidade e insalubridade. Acrescentou que a fase em que se encontram remete 

para a sinalização das categorias que têm direito a este subsídio e que, para tal, terão que ser 

consultados os Sindicatos, de forma que se possa realizar a devida aplicação legal. ---------------  

 ------------O Deputado Nuno Gaspar interveio, afirmando que esta classificação dos 

trabalhadores não faz qualquer sentido, referindo alguns exemplos de categorias que têm 

direito a esse suplemento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em resposta a esta observação, o Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu 

que esta situação é uma aplicação da lei geral, referindo que o próprio trabalhador pode 

contestar. Acrescentou ainda que esta situação terá sido analisada e apresentada pelos 

serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nesta sequência, o Sr. Presidente da Câmara Municipal pediu autorização ao Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal para solicitar um esclarecimento à Dra. Adelaide 

Montenegro, que acompanhou este processo. ----------------------------------------------------------------  

 ------------A Dra. Adelaide Montenegro esclareceu que a listagem apresentada e os respetivos 

postos de trabalho foram identificados de acordo não só com o diploma, mas também de 

acordo com as funções efetivamente exercidas pelos trabalhadores. Acrescentou que existem 

trabalhadores que estão alocados num determinado local, mas que, na prática quotidiana, não 

executam estas funções naquele local ou não exercem as funções que estão associadas a este 

subsídio, situação esta que está concomitantemente a ser regularizada. Prosseguiu, referindo 

que este elencar de funções vai sendo adaptado e por essa razão terá de ser deliberado ano a 

ano, porque as funções dos trabalhadores vão sendo alteradas. Concluiu o seu esclarecimento, 

reforçando que terá sido o mais adequado face à realidade que existe atualmente, mas, caso 

seja necessário, serão efetuadas as devidas correções ou ajustamentos. -----------------------------  

 

 ------------Uma vez que não houve qualquer outro pedido de intervenção, o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal colocou esta proposta à votação, sendo a mesma aprovada por 

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

 ------------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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 ------------Na sequência da apresentação desta declaração de voto, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal solicitou a palavra, considerando que estão a pôr em causa o trabalho que é feito em 

prol dos trabalhadores da Câmara Municipal. Assumiu que efetivamente houve um atraso, mas 

que o objetivo não é prejudicar ninguém, sendo que as pessoas têm de ser pagas pelo risco 

que assumem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.3. Procedimento Concursal para provimento do cargo de Direção Intermédia de 2º Grau 

para a Divisão de Educação - Designação do Júri 

 

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal procedeu à leitura da proposta. ---------------  

 ------------Uma vez que não houve qualquer pedido de intervenção, o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal colocou esta proposta à votação, sendo a mesma aprovada por 

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

 

3.4. Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Município de 

Condeixa-a-Nova relativos ao exercício económico de 2021 

 

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal fez uma breve apresentação dos principais 

aspetos, tendo destacado a taxa de execução do Orçamento de Receita, que passou os 85% 

cumprindo, assim, uma das alíneas da Lei nº73/2013, pelo que a Câmara está fora do sistema 

de alerta, previsto no número 3 do artigo 56 da lei anteriormente referida. Realçou, ainda, a 

capacidade de execução da Câmara Municipal, explicando que nos anos 2019 e 2020 a 

Câmara Municipal conseguiu uma boa captação de fundos comunitários, apesar de ter sido 

prejudicada na execução de receita face a um hiato temporal entre os pagamentos e os 

recebimentos, que conduziu a que execução fosse mais baixa. ------------------------------------------  

 ------------Prosseguiu a sua explanação, dando nota do total de despesa das GOP’s. --------------  

 ------------De seguida, o Sr. Presidente da Câmara considerou que o PSD deve ser coerente e 

votar favoravelmente estas contas, uma vez que apresentam resultados líquidos positivos de 

58.612€, apelando aos elementos das diversas bancadas desta Assembleia, que reflitam antes 

de votar contra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal acrescentou que a Câmara Municipal, após 10 

anos de resultados líquidos negativos, apresentou resultados líquidos positivos, explicando, 

ainda, que os resultados líquidos negativos dependiam e resultavam da vida útil de alguns 

equipamentos e alguns bens, que terão sido contabilizados de uma forma diferente em 2002, 

quando se passou para a contabilidade pública. --------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu ainda, que a Câmara terá uma margem utilizável para endividamento de 

cerca de 2 475 000€ e o grau de endividamento é 0,31 vezes a média, enquanto que o limite 

legal é de 1,5. Por outro lado, o prazo médio de pagamento é de 26 dias, o que representa um 
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sinal de que as contas foram equilibradas. Numa determinada altura em que se captaram 

muitos fundos comunitários, essa capacidade de pagamento terá sido prejudicada, face aos 2 

meses de intervalo entre o recebimento e o pagamento das faturas. ------------------------------------  

 ------------De seguida, o Dr. Sérgio Fernandes apresentou os documentos de Prestação de 

Contas e o Relatório de Gestão que foram enviados, previamente, à Assembleia Municipal, de 

forma a permitir efetuar previamente uma análise mais detalhada sobre os mesmos. --------------  

 

 ------------Após esta exposição, o Deputado Miguel Pessoa ausentou-se da Assembleia 

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

 

 ------------O Deputado José Cura fez uma intervenção, que se transcreve integralmente: ---------  

 ------------“Ex mos Srs deputados, ilustres membros da mesa e membros da Câmara Municipal, 

minhas senhoras e meus senhores -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deixamos aqui algumas dúvidas e notas sobre a Prestação de contas colocada a 

votação nesta Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Refira-se a melhoria das taxas de execução orçamental, próximas dos valores 

mínimos sugeridos, graças a ajustamentos orçamentais no final do ano. Com um ajustamento 

de 1,6 milhões em 15 milhões é mais fácil. Mas ao nível de receita de capital apenas com 

menos de 45% (44,7%). Qual a razão de um número tão baixo? -----------------------------------------  

 ------------A nível financeiro, os Indicadores de Liquidez continuam diminutos o que revela 

potencial dificuldade em cumprir compromissos de curto prazo. E por isso a nota deixada pelo 

ROC: " Quando não existe equilíbrio orçamental em sentido substancial, indicia que o 

Município perde a capacidade para fazer face, de uma forma atempada, aos compromissos de 

curto prazo perante terceiros." Em suma, "O orçamento do Município apresenta equilíbrio 

financeiro em sentido formal, mas não em sentido substancial." ------------------------------------------  

 ------------Resultados líquidos - Como se chegou aos valores deste ano, após anos seguidos de 

avultados resultados negativos? Agradecemos o esclarecimento perante esta Assembleia. 

Relembramos as medidas extraordinárias: alienação de património municipal, especialização 

de receita, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Onde está explanada a dívida às Águas do Centro Litoral? As provisões apenas 

refletem 1 fatura de 88 mil euros.----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto ao reporte de Gestão recomenda-se uma melhoria no apuramento dos 

Rendimentos, tendo em conta a aparente dificuldade em apresentar informação mais detalhada 

nessa área. Isso permitirá a que seja uma verdadeira ferramenta de apoio à decisão. -------------  

 ------------O Prazo Médio de Pagamento a fornecedores em 2021 é de 26 dias- Evolução 

favorável. Parabéns. Há muito que insistíamos com isto. Recomendamos a manutenção do 

cuidado em pagar a tempo e horas a fornecedores, reduzindo mesmo o nº médio de dias para 

pagar. Essa é também, uma obrigação e exemplo que os municípios devem seguir.” --------------  
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 ------------O Deputado Nuno Gaspar fez uma intervenção sobre este assunto, questionando se, 

uma vez que o resultado líquido é positivo, a Câmara Municipal não estaria em condições de 

aliviar finalmente os Condeixenses da taxa fixa de IRS e da Derrama. ---------------------------------  

 ------------Em resposta a esta intervenção, o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que, 

em virtude de se registar um corte de receitas de quase 1 (um) milhão de euros, torna-se 

impossível a realização de algumas sugestões apresentadas pelo deputado Nuno Gaspar em 

anteriores intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foram colocadas algumas dúvidas e solicitados alguns esclarecimentos aos quais o 

Dr. Sérgio Fernandes prontamente respondeu. ---------------------------------------------------------------  

 

 ------------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou esta proposta à 

votação, sendo a mesma aprovada por maioria, com 7 votos contra da bancada do PSD e 20 

votos a favor dos restantes deputados. --------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

 

 ------------A Bancada do PS, apresentou, igualmente, uma declaração de voto, cujo documento 

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

 

 ------------De seguida, o Sr. Presidente da Câmara Municipal pediu a palavra para comentar 

esta votação, realçando a incoerência do PSD e a posição equilibrada e séria assumida pelo 

Chega, pelo Bloco de Esquerda e, acredita, pelo Partido Comunista (uma vez que este se 

ausentou da sala) de aprovação destas contas, salientando novamente que as mesmas são 

equilibradas, independentemente da questão política.-------------------------------------------------------  

 ------------No seguimento da referido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal interveio, referindo que o Sr. Presidente da Câmara tem todo o direito 

à indignação, mas as declarações de voto são instrumentos absolutamente legítimos e podem 

ser utilizados por todos que coabitam nesta Assembleia sendo da responsabilidade absoluta e 

exclusiva de quem as assina. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.5. Tomada de conhecimento da listagem dos Contratos Plurianuais celebrados no 

período de 16 de fevereiro a 11 de abril de 2022 nos termos do número 4º do artigo 6º; 

das Normas de Execução Orçamental 

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal questionou se algum dos presentes 

pretendia fazer alguma intervenção sobre este assunto. ----------------------------------------------------  
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 ------------Uma vez que não houve qualquer solicitação nesse sentido, este ponto da ordem de 

trabalhos ficou cumprido. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.6. Apreciação das informações do Senhor Presidente da Câmara nos termos do nº 2 

(alínea c) do artigo 26º da lei nº 75/2013 de 12 de setembro; que aprovou o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais 

 

 ------------Dando cumprimento a este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal apresentou algumas notas: ----------------------------------------------------------------------------  

 --Realçou a realização do Trail de Conímbriga - Terras de Sicó, que mais uma vez, 

contou com a participação não só de Profissionais (como teve em 2020 e em 2021) 

mas também com a participação do público em geral. Reforçou que se trata de uma 

organização do Mundo da Corrida em parceria com a Câmara Municipal. ----------------  

 --Referiu que se tratou-se do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, que terá 

sido sinalizada no Museu PO.RO.S, com um conjunto de iniciativas denominadas 

“Aqui há Laços”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --Realçou, conforme referenciado nas Contas, que a Câmara tem quase 10 Milhões de 

Euros de obras de investimento financiadas. Explicou que a Câmara tem como 

orçamento sem fundos comunitários cerca dos 12, 13 Milhões de Euros, que se 

referem a obra e a gestão das escrituras de financiamento. -----------------------------------  

Acrescentou que estão a decorrer algumas obras, em particular, ligadas à Escola 

Básica do 1º Ciclo da Ega e do alargamento do Complexo Arqueológico de 

Conímbriga como já terá sido mencionado. Enumerou, ainda, algumas obras que se 

encontram em execução, esclarecendo que muitas têm a ver com a rede de águas e 

com outras situações da nossa Freguesia. Notou, ainda, a intervenção na Rua 1º de 

Maio da Venda da Luísa e a conclusão da obra na Escola Infantil EB1 do Casal do 

Missa, que atualmente estará transformada em Casa Mortuária. ----------------------------  

 

Final da Ata 

 ------------Não existindo outro qualquer pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal deu por concluída esta sessão da Assembleia Municipal, mas não sem antes lembrar 

as Celebrações do 25 de abril, no qual estará prevista uma cerimónia da parte da manhã, 

solicitando às bancadas que façam a listagem dos respetivos Deputados intervenientes, de 

forma a poderem preparar as suas intervenções nessa cerimónia evocativa. -------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a presença dos membros 

da Assembleia Municipal; a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal e a sua 

disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos solicitados; ao Senhor Vice-Presidente 

da Câmara e aos Senhores Vereadores. Agradeceu igualmente ao Secretariado, referindo ser 
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sempre absolutamente determinante no apoio à preparação das sessões, o qual é sempre 

extenso e muito dedicado; à Ana Luísa; à Adelaide Montenegro; à Cândida Cardoso e aos 

Secretários da Mesa da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Agradeceu ao Apoio Técnico. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Agradeceu ao Dr. Sérgio Fernandes, pela apresentação efetuada e a forma sempre 

disponível para auxiliar na compreensão e esclarecimento das questões. -----------------------------  

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão eram dezoito horas e cinquenta e 

três 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 



 

Declaração de voto da Bancada do PSD Condeixa 

 

3.2. Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Camara Municipal de Condeixa-a-Nova para 

2022. 

Após análise dos documentos disponibilizados aos membros desta Bancada e que acompanham 

a proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, cremos 

que a informação disponibilizada não seja suficiente para uma análise mais objetiva e concreta. 

Vejamos, esta proposta tem como base o Decreto-Lei nº 93/2021, de 9 de novembro, o qual 

procede à fixação de um suplemento remuneratório com fundamento no exercício de funções 

em condições de penosidade e insalubridade.  

Pelo que, foi necessário identificar os postos de trabalho do Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal que deviam ser abrangidos por este suplemento remuneratório, pelo que foi 

contratada uma empresa externa que presta serviços na área de Segurança e Saúde no Trabalho 

para fazer um estudo e dar a indicação dos  postos  de  trabalho  da  carreira  geral  de  assistente 

operacional  cuja  caraterização  implica  o  exercício  de  funções  em  condições  de  penosidade 

e insalubridade. 

No entanto, note-se que destinado a este suplemento remuneratório já tinha sido incluído nas 

grandes opções do plano o valor de € 38.622,00. 

Ora, àquela data ainda não tinha sido concluído o estudo conclusivo de quais os postos de 

trabalho que seriam abrangidos pelo referido suplemento. 

Da análise dos poucos documentos disponibilizados, uma vez que desconhecemos o conteúdo 

do estudo e parecer facultado à Câmara Municipal, parece-nos estranho que postos de trabalho 

da mesma categoria não sejam todos eles abrangidos pelo suplemento remuneratório sem que 

para tal essa exclusão seja devidamente fundamentada, o que em nosso entendimento deveria 

ser esclarecido. 

Não obstante, a insuficiência de elementos que consideramos ser bastantes para analisar e 

fundamentar a exclusão de certos postos de trabalho para receberem o referido suplemento, 

em virtude de estarmos perante um suplemento remuneratório de que resultará da 

comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de 

lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde, a Bancada do PSD vota 



a favor desta proposta para que os trabalhadores já identificados em funções em condições de 

penosidade e insalubridade possam beneficiar da mesma. 

Pela Bancada do PSD Condeixa. 



Declaração de voto da Bancada do PSD Condeixa 

3.4 – Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Município de Condeixa-

a-Nova relativos ao exercício económico de 2021 

Após análise dos documentos colocados à disposição dos membros desta bancada, numa 

análise objetiva dos próprios indicadores e valores dos documentos que nos foram 

apresentados e sempre no respeito pelo princípio do equilíbrio financeiro das contas, o PSD 

Condeixa: 

 Considera que um RL positivo, seja ele de que grandeza for, é muito importante para 

qualquer gestão. No entanto, não podemos deixar de notar que este resultado líquido 

positivo se deve maioritariamente à alienação de património municipal que não 

voltará a estar disponível para ser vendido ou rentabilizado de outra forma no futuro e 

não tanto pela boa gestão deste executivo; 

 Em linha com os alertas já dados recentemente no orçamento de 2021 e em 

orçamentos anteriores, continuamos a assistir a um executivo que elabora orçamentos 

que depois se tornam inatingíveis. Prova disso, são as alterações às GOP aprovadas por 

esta AM em dezembro passado, cuja alteração permitiu que a taxa de execução 

orçamental não ficasse abaixo dos 80%, como se tinha vindo a verificar em anos 

anteriores, e a baixa taxa de execução das despesas e receitas de capital previstas em 

orçamento. A Pandemia, não explica tudo e cada vez se torna mais notória a falta de 

capacidade deste executivo para executar obra que prevê em orçamento municipal 

mas que depois não consegue concretizar durante o ano. 

Contra esta forma de não fazer, contra esta forma de gerir as prioridades do município, o PSD 

vota contra estas contas. 

 

Pela Bancada do PSD Condeixa 

 



Declaração de voto 

 

Os documentos relativos à prestação de contas referentes ao ano de 2021 merecem por parte 

da bancada do Partido Socialista que se refira alguns aspetos que são importantes destacar, 

nomeadamente: 

- Os valores da receita ascendem a mais de 15 milhões de euros o que representa uma taxa de 

execução da receita superior a 85%, cumprindo o sistema de alerta precoce previsto no artigo 

56.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro; 

- o endividamento municipal representa 0,31 vezes a média da receita do último triénio, 

cumprindo o estipulado no n.º 1 e 2 do artigo 52.º do Regime das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais que impõem como limite máximo do endividamento 1,5 vezes da média da 

receita do triénio; 

- é cumprindo o principio do equilíbrio orçamental previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Lei 73/2013 

de 3 de setembro e que obriga a que a receita corrente bruta cobrada deva ser pelo menos igual 

à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos a médio e longo prazos; 

- a receita cobrada foi superior à despesa total paga em 242.246 euros, valor que representa o 

saldo da gerência orçamental para o ano de 2022; 

- o ativo liquido teve um aumento de 152.861 euros, sendo de destacar os ativos fixos tangíveis 

com um acréscimo de 512.364 euros devido ao investimento realizado; 

- o aumento das dívidas a curto prazo em relação ao ano de 2020 é de 215.824 euros, montante 

que é totalmente justificado pelo valores dos pedidos submetidos de financiamento 

comunitários que se encontravam por liquidar pelas unidades de gestão, podendo-se concluir 

que o acréscimo das dívidas de terceiros a curto prazo é inexistente; 

- relativamente aos rácios económico-financeiros não apresentam variações significativas em 

relação ao ano anterior, mas é de destacar os rácios de autonomia financeira e da solvabilidade 

que são respetivamente de 0,9 e 8,85, valores que demonstram a capacidade do município em 

contrair empréstimos suportados pelos fundos próprios e traduz a capacidade do município 

pagar as dívidas existentes com os seus fundos próprios, independentemente da maturidade; 

- o prazo médio de pagamento continua muito abaixo do limite definido por lei, tendo passado 

de 48 para 26 dias; 



- o resultado líquido do exercício positivo é 58.612 euros; 

- os princípios subjacentes à gestão pública que, pelo exposto, foram cumpridos, opinião 

igualmente vincada no relatório e parecer do auditor externo. 

Face ao exposto, a bancada do PS presente nesta Assembleia Municipal, aprova favoravelmente 

o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de contas do Município relativos ao ano 

económico de 2021. 

 

 


