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------------Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 de trabalhos: ----------------------------------------------- 

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

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

 ------------2.1. Discussão e votação da ata da sessão extraordinária de 11 de março e da 

sessão ordinária de 18 de abril de 2022; ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------------3.1. Adesão do Município de Condeixa-a-Nova ao Conselho Internacional dos 

Museus; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.2. Alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova para 

2022; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.3. Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros 

Voluntários de Condeixa-a-Nova; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.4. Regulamento dos Campos de Férias;  ---------------------------------------------------------  

  -----------3.5. Regulamento da Biblioteca - Concurso "Poesia na Biblioteca";  ------------------------  

  -----------3.6. Regulamento do Conselho Municipal da Juventude do Município de Condeixa-a-

Nova;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.7. Modificação dos Documentos Previsionais - 2ª Alteração Modificativa (Revisão) 

ao Orçamento e às Grande Operações do Plano; ------------------------------------------------------------  

 ------------3.8. Desafetação do domínio público municipal para o domínio privado do Município 

de Condeixa-a-Nova de parcela de terreno com a área de 175.74 m2, sita na Rua da Oliva, em 

Condeixa-a-Nova. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.9. Transferência de Competências do Município para as Freguesias de Condeixa-a-

Nova;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.10. Discussão e votação da proposta apresentada para Constituição de uma 

Comissão para a Comemoração do Cinquentenário do 25 de abril;--------------------------------------  

 ------------3.11. Relatório Anual de Monitorização da Operação de Reabilitação Urbana do 

Centro Urbano de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha; --------------------------------------------------  

 ------------3.12. Tomada de conhecimento da redação final do Regimento da Assembleia 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.13. Tomada de conhecimento da listagem dos contratos plurianuais celebrados no 

período de 16 de abril a 15 de junho de 2022, nos termos do número 4, do artigo 6º, das 

Normas de Execução Orçamental; --------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------3.14. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------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 de Freguesia de Furadouro); --------  

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

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

Nova e Condeixa-a-Velha); -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ 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 

Bendafé). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Estiveram também presentes nesta 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 e Silvino Dias 

Capitão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O senhor Presidente da Assembleia tomou a palavra, começando por dar nota de que 

contactou nos últimos dias os líderes de bancada com assento na Assembleia Municipal, após 

o envio da convocatória e da ordem de trabalhos, solicitando, sem qualquer prejuízo e devido à 

extensão da ordem de trabalhos, a maior parcimónia possível nas suas intervenções. Como já 

tinha referido anteriormente, não é defensor de reuniões muito extensas, porque quanto mais 

extensa for a reunião maior será, inevitavelmente, o cansaço e a saturação acumulada e maior 

será o deteriorar da decisão e discussão associada aos últimos pontos da ordem de trabalhos.   

 ------------Apela, igualmente, a que os tempos dedicados às diferentes bancadas e às 

intervenções dos deputados nesta sessão, no Período Antes da Ordem do Dia, possam ser 

também os mais parcimoniosos possíveis, de modo a não ultrapassar o tempo que está 

previsto no Regimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Intervenção do Público 

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia congratulou-se pelo facto do munícipe Bruno 

Simões estar presente hoje nesta sessão da Assembleia Municipal, referindo que esta é a sede 

onde os munícipes têm efetivamente voz, para exporem os seus assuntos. --------------------------  

 ------------O Senhor Bruno Simões tomou então a palavra para referir que, embora já não resida 

neste concelho, ele e a esposa continuam como arrendatários do Bar das Piscinas Municipais, 

e como não tiveram a oportunidade de estar presentes na reunião da Câmara Municipal, tomou 

então a iniciativa de vir à Sessão da Assembleia Municipal questionar o executivo sobre a data 

concreta da abertura da piscina exterior. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para esclarecer que quando se 

iniciaram as obras habituais de manutenção da respetiva piscina foram detetados alguns 

problemas mais graves que implicaram uma intervenção mais profunda. Contudo, o produto 

que está a ser aplicado para impermeabilizar a piscina requer tempo seco, sendo que as 

condições meteorológicas não têm sido as mais adequadas à concretização dos trabalhos. No 

entanto, e segundo informação da empresa responsável pelas obras, estão a fazer todos os 

esforços para que este equipamento abra até ao final deste mês. ---------------------------------------  

 

 ------------Pediu a palavra o Senhor Vereador António Ferreira para referir que os serviços de 

obras municipais e o serviço de desporto avaliaram o estado da piscina em março, altura em 

que detetaram a situação referida pelo Sr. Presidente. Adiantou também que foi aberto um 
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processo de empreitada, só que os trâmites deste procedimento demoram algum tempo. Por 

outro lado, após o empreiteiro ter analisado a infraestrutura, reparou que a intervenção 

apresentava algumas dificuldades, nomeadamente por causa de alguns azulejos que estavam 

meio descolados e que estavam a levantar, situação esta que colocava em risco a segurança 

dos utentes da piscina, obrigando a uma intervenção mais cuidada e demorada. Assim sendo, 

teve que haver uma intervenção mais profunda, implicando a limpeza e restauro de todas as 

juntas dos azulejos, trabalho este que não permite a existência de humidade, para evitar a 

existência de fugas de água. Ora, como o tempo tem estado menos seco isto levanta algumas 

limitações da intensidade dos trabalhos, tendo que se aguardar por tempo mais seco. Deste 

modo, prosseguiu, o empreiteiro tinha previsto ter as piscinas concluídas e prontas para abrir 

no dia 1 de julho, mas enviaram um e-mail, comunicando que estariam com algumas 

dificuldades face às condições climatéricas.  -------------------------------------------------------------------  

 ------------O Senhor Vereador referiu ainda que está a acompanhar a obra e a fazer todos os 

esforços para que esta termine dentro do timing previsto ou então o mais rapidamente possível.  

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia deu nota que este é um assunto de relevo para o 

Município e particularmente para a nossa comunidade, designadamente para a população mais 

jovem, pelo que irá acompanhar esta situação para que as piscinas abram portas a toda a 

comunidade o mais brevemente possível. ----------------------------------------------------------------------  

 

2. Período Antes da Ordem do Dia 

 

2.1. Discussão e votação da Ata da Sessão Extraordinária de 11 de março e da Sessão 

Ordinária do dia 18 de abril de 2022 

 

 ------------O senhor Presidente da Assembleia registou que neste ponto, em relação à ata de 

Sessão Extraordinária do dia 11 de março não lhe chegou nenhuma proposta de ajustamento 

ou correção, colocando-a a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------  

 ------------Relativamente à Ata da Sessão Ordinária do dia 18 de abril, o Senhor Presidente da 

Assembleia recebeu duas propostas de alteração: -----------------------------------------------------------  

 ------------1 - Uma alteração proposta pelo Deputado Luís Caridade, cujo conteúdo do email 

enviado se transcreve: “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 de resultados, tanto para este executivo, como para 

todos os vindouros, pelo que indicou ser determinante analisar e discutir os resultados deste 

inquérito publicamente”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------2 - Uma segunda proposta apresentada pelo Deputado Miguel Pessoa, referindo que, 

aquando da proposta da Comissão Executiva do Cinquentenário do 25 de abril, na ata não vem 

mencionado o nome do Deputado Miguel Pessoa como pertencente a esta Comissão.------------  

 ------------As mencionadas propostas foram acatadas e inseridas na ata a que dizem respeito, 

pelo que, não havendo mais notas a apresentar, o Senhor Presidente da Assembleia colocou a 

ata a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------  

 

2.2. Análise do Expediente e Informações 

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia mencionou que tem algumas informações a 

prestar, sendo que uma delas é relativa aos sentidos de voto das atas das sessões anteriores, 

adiantando que após consulta efetuada junto do serviço jurídico municipal foi informado que, 

uma vez que as atas já tinham sido aprovadas, as mesmas não carecem de nova aprovação 

por parte da Assembleia Municipal, bastando que sejam publicitados esses sentidos de voto no 

site na página que está destinada à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------  

 ------------Deu ainda nota de outra informação relativamente à Assembleia da CIM, realizada no 

passado dia 21 de abril, onde estão representados, pela bancada do PSD, o Deputado Nuno 

Gaspar e o Deputado João Brito e, pela bancada do PS, o Presidente da Assembleia, António 

Figueiredo e o Deputado João Viais. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia deu então nota da Ordem de Trabalhos da 

Assembleia Intermunicipal, na qual se fez a aprovação da ata de 17 de dezembro de 2021, 

assim como teve lugar a sessão de Tomada de Posse dos novos Deputados dessa 

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

 ------------Na mencionada Ordem do Dia, foram apresentados os seguintes pontos: ----------------  

 ------------O Relatório de Gestão e Prestação de Contas da CIM do ano 2021; -----------------------  

 ------------A primeira alteração do Mapa do Pessoal para 2022 por parte da CIM; --------------------  

 ------------A primeira alteração modificativa para 2022; ------------------------------------------------------  

 ------------A relação dos Compromissos Plurianuais no período entre 22/10/2021 e 31/03/2022; 

 ------------Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente também deu nota de que todos estes pontos foram aprovados 

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

 ------------Informou ainda relativamente à intervenção por parte do Deputado Nuno Gaspar, 

efetuada no Período Antes da Ordem do Dia, que questionou a CIM relativamente ao estado 

em que se encontram os Centros de Energias Renováveis. -----------------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia manifestou o seu agrado por esta intervenção, 

dizendo que não interpreta a sua presença naquele espaço como membro da bancada do 

Partido Socialista da Assembleia Municipal de Condeixa, mas sim como membro da 
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Assembleia Municipal de Condeixa, em que estão os quatro membros inseridos. Deu nota 

ainda, que a questão do Deputado Nuno Gaspar foi prontamente respondida. -----------------------  

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia deu seguidamente a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara, o qual prestou informação a todos os membros da Assembleia 

Municipal relativamente à ligação solução Metro-Bus de Coimbra a Condeixa, acrescentando 

que após a deliberação da CIM, que aprovou por unanimidade a proposta de avançar com este 

projeto, foi discutida a primeira fase do mesmo, o que implicou olhar para os traçados das 

linhas. Mais referiu, que a segunda fase de discussão se centrou nas estimativas de 

passageiros e de custos, adiantando que este relatório terá sido enviado para a Câmara 

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

 ------------Informou ainda, começando pelos custos, que a ligação Coimbra-Condeixa terá um 

custo de construção de 37 milhões de euros, sendo que o custo da construção do canal 

apresenta cerca de 90% do total dos custos. Relembrou neste ponto que este canal é a via 

iParque-Coimbra e iPparque-Condeixa, na zona da Barreira, que passará por baixo da Estrada 

Nacional nº1, perto do Bairradino e irá desembocar na zona do terminal rodoviário. Estima-se 

que, dos 37 milhões de euros para a sua construção, 19 milhões de euros serão gastos na via 

até ao iParque. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Continuou a sua intervenção, dizendo que Condeixa aparece bastante referenciada, 

considerando que a construção até ao iParque dentro de Coimbra irá trazer um conjunto de 

passageiros, mas a sua extensão até Condeixa irá aumentar essa capacidade de trazer 

passageiros; cerca de 30%, 4 mil passageiros diários no primeiro ano e 5 mil passageiros no 

ano horizonte. Mais referiu, que a empresa prevê que a empreitada com maior capacidade de 

recuperação de investimento é precisamente a ligação a Condeixa, acrescentando que o 

estudo sustenta a construção de custos, que implicam 8 viaturas, cerca de 5 articuladas e 3 

standards. Por outro lado, ronda os 5 milhões de euros, implicando trabalho de 37 

trabalhadores, dos quais 29 motoristas e um custo de operacionais de 1,2 milhões de 

euros/ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mais esclareceu que, apesar de ser um estudo, este projeto começa a ser uma 

realidade, dando nota que estas estimativas são para 2030, mas que gostaria de ter os projetos 

e as expropriações concretizadas, para se atingir essa realidade. ---------------------------------------  

 ------------Adiantou que, no âmbito da CIM, está a ser criado um organismo - uma Agência de 

Gestão Integrada nos Transportes – a qual já terá tido o Despacho inicial dos membros do 

Governo da altura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, o Senhor Presidente da Câmara assegurou que fará chegar os documentos 

ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 

2.3. Intervenções dos Membros da Assembleia Municipal 
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 ------------O Deputado Luís Caridade deu início à sua intervenção, afirmando, em nome da 

bancada do PS, que vê com muito bons olhos esta informação sobre o Metro Mondego e 

Metro-Bus, que considera muito importante e estratégico para o futuro de Condeixa e incentiva 

que se prossiga este trabalho, de forma a que em 2030 esse trabalho possa estar mais próximo 

da realidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Deputado Luis Caridade continuou a sua intervenção, questionando o executivo 

sobre a situação da instalação dos DAE [Desfibrilhador Automático Externo] nas escolas, assim 

como sobre a formação de Suporte Básico de Vida nas mesmas, uma vez que já terá sido 

iniciada a formação para o pré-escolar. Questionou assim se se aguardava a chegada das 

pessoas indicadas por parte do Agrupamento para receber essa formação, para posteriormente 

dar origem à instalação dos DAE. Questionou igualmente se os DAE já foram instalados nas 

Piscinas Municipais, no Pavilhão Municipal e no edifício da Câmara Municipal, uma vez que foi 

o que tinha sido referenciado na reunião de Câmara em maio. -------------------------------------------  

 ------------Na área do Turismo e Desenvolvimento Económico, o Deputado Luís Caridade 

mencionou o investimento muito forte que o Município continua a fazer na temática “O 

Vislumbre do Império”, pelo que gostaria de perceber se já existem algumas métricas que 

permitam perceber o alcance desta iniciativa, uma vez que houve uma grande divulgação deste 

evento nas redes sociais, televisão e rádio. --------------------------------------------------------------------  

 ------------Na área do Ambiente, referiu que a limpeza do canavial, junto ao terminal rodoviário, 

não terá sido feita na totalidade, questionando se existia alguma razão para o efeito. Ainda no 

âmbito desta área, questionou qual é o plano que existe na Câmara relativo à limpeza da 

Ribeira de Bruscos, apesar de esta já ter sido limpa este ano. --------------------------------------------  

 ------------Na área de Ordenamento e Território referenciou que é de conhecimento público uma 

iniciativa ou intenção de investimento e respetivos procedimentos administrativos para a 

criação de uma nova Urbanização, denominada Urbanização Conímbriga III, a qual terá cerca 

de 100 fogos. Questiona assim o executivo para que esclareça se existe algum estudo sobre o 

impacto que estes novos moradores possam trazer para aquilo que são as infraestruturas 

essenciais: desde a rede viária, o acesso aos serviços de saúde, de educação, etc., assim 

como quais as contrapartidas do investidor para o interesse público. -----------------------------------  

 ------------Terminou a sua intervenção, mencionando a área do Desporto e Vida Saudável, 

questionando qual é a posição política do executivo relativamente ao campo de futebol de 

Condeixa, uma vez que já houve uma Assembleia Geral deste Clube. ---------------------------------  

 

 ------------A Deputada Alice Silvério deu início à sua intervenção, informando que a Comissão 

de Acompanhamento da situação da Fundação/Hospital Dona Ana Laboreiro D’Eça, que terá 

sido eleita na primeira sessão da Assembleia Municipal, reuniu-se 2 vezes no Salão Nobre nos 

dias 16 de março e 29 de março. Acrescentou que a primeira sessão terá sido sobre o 

delineamento da estratégia da intervenção de acompanhamento e a segunda sessão, além dos 
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elementos da Comissão, também contou com a presença dos Dirigentes da Fundação Dona 

Ana, onde terá sido comunicado que algures no Ministério, em Lisboa, se encontravam para 

despacho, há bastante tempo, os estatutos da referida Fundação. --------------------------------------  

 ------------A Deputada Alice Silvério questionou então o executivo, com o intuito de saber 

informações sobre qual é a situação dos referidos estatutos; se já existe alguma resposta e que 

diligências estão a ser feitas, uma vez que o Presidente da Fundação é o Senhor Vice-

Presidente da Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, a Deputada Alice Silvério mencionou que não teve qualquer tipo de 

conhecimento sobre as reuniões da ACES do Baixo Mondego, uma vez que foi ela a eleita para 

representar a Assembleia Municipal, questionando que diligências se podem fazer para ter 

conhecimento destas reuniões, tendo em conta que é uma situação importante em termos de 

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

 

 ------------O Deputado Miguel Pessoa iniciou a sua intervenção, congratulando-se com a 

realização em Condeixa-a-Nova, “d’O Vislumbre do Império”, após 2 anos de interregno devido 

à Pandemia. Referiu que seria importante a criação de equipas de recriação histórica 

identificadas com as nossas raízes e recursos naturais, designadamente: pedreiras, construção 

civil, estradas, água, queijo, cerâmica, hortícolas e culturas de regadio, emigração, pesca de 

rio, azeite e culturas de sequeiro, vida militar, vida monástica, comércio, alojamento e 

transportes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Congratulou igualmente o apoio da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, do 

Museu de Conímbriga e da União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova à 

Associação Ecomuseu, aos trabalhos arqueológicos e prospeções geofísicas em curso, no 

adro da Igreja de Condeixa-a-Velha, durante os quais foi descoberta a porta romana voltada ao 

Aeminium - Coimbra, no âmbito das ações do Movimento para a Promoção da Candidatura a 

Conímbriga a Património Mundial da UNESCO.---------------------------------------------------------------  

 ------------Congratulou-se também com as atividades que estão a ser desenvolvidas pela Escola 

da Água, em Arrifana, com o apoio da Junta de Freguesia, louvando o trabalho que está a ser 

desenvolvido pelo seu coordenador, o Eng. Joaquim Gonçalves, de colaboração com a 

Associação da Arrifana. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Congratulou-se, por fim, a nível Internacional, com a vitória nas eleições em Colômbia 

no passado dia 19/06/2022, do Economista Gustavo Petro, que prometeu construir a paz num 

país onde existe uma guerra civil há cerca de 50 anos, esperando que não aconteça na 

Colômbia algo semelhante ao que se passou no passado recente, com Lula da Silva, no Brasil 

em 2017 e num passado mais distante com Salvador Allende, no Chile em 1973. ------------------  

 ------------Interrogou em que situação se encontra a atualização da Carta Educativa do 

Município de Condeixa-a-Nova, assim como em que situação se encontra o projeto do Arquivo 

Histórico Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Questionou ainda, para quando a criação, entre nós, do Centro de Interpretação da 

Jazida Pré-histórica da Eira Pedrinha, em complementaridade com o Museu PO.RO.S, a 

Escola de Água da Arrifana, o Ecomuseu e o Museu de Conímbriga. O espólio recolhido nos 

abrigos pré-históricos de Eira Pedrinha, que cobre um período longo de tempo não está 

acessível ao público e encontra-se distribuído por 6 Instituições: em Coimbra, no Museu 

Nacional Machado de Castro e Museu de Antropologia; em Lisboa, no Museu Geológico; no 

Porto, no Museu de História Natural e em Castelo Branco, no Museu Francisco Tavares 

Proença Júnior. Face a estes diversos depósitos, perguntou para quando o seu regresso ao 

município de origem. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------A Deputada Diana Santos deu início à sua intervenção, transcrevendo-se o conteúdo 

do respetivo documento de suporte, conforme segue: -------------------------------------------------------  

 ------------“-Saber para quando o começo da execução da ampliação do cemitério da Anobra. O 

terreno já foi comprado, 100.000€. O projeto já foi feito, foram gastos cerca de 20.000€, para 

tal, pagos a uma empresa de Castelo Branco por ajuste direto. Há previsões para o seu início? 

É que compraram terrenos, fizeram projetos, tudo muito urgente e agora quando fazemos 

revisões orçamentais, onde é que tira? No cemitério! --------------------------------------------------------  

 ------------A JF de Condeixa recorreu a uma Engª de Condeixa (e bem!) e por 3.646€ fez o 

projeto no cemitério de Condeixa a velha. Porquê tanto dinheiro para o projeto da Anobra? ------  

 ------------Indo ao encontro da questão colocada pelo Sr. Bruno Simões, responsável pelo Bar 

das Piscinas, questionei mais uma vez para quando se prevê a sua abertura. E referi que 

estava esclarecida com a resposta, mas não satisfeita. -----------------------------------------------------  

 ------------Recordei a Piscina Municipal situada na Ega. Dizendo que neste momento temos 2 

piscinas municipais fechadas! --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Uma vez que temos esta situação negra das piscinas, sugeri que promovêssemos as 

nossas piscinas naturais. Temos o tanque de Alcabideque, de alguma forma a Ribeira de 

Bruscos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Somos tão ricos em água, temos paisagens lindíssimas… Às vezes nas adversidades 

é quando nascem grandes ideias. Podemos e devemos aproveitar as condições ímpares do 

nosso concelho. Nem todos têm esta riqueza em água. ----------------------------------------------------  

 ------------As casas de banho do parque verde, vão ser feitas, não vão? Está documentado que 

será até 2027. Até lá, é oficial que são as casas de banho do PO.RO.S que as famílias, 

praticantes de desporto e todos que queiram estar no parque verde podem utilizar? Mas então 

temos de pensar se para o ano a festa da família começa às 8h ou não, porque o pessoal das 

associações às 8h já estava no parque verde, mas o POROS só abre às 10h. Ainda sobre 

casas de banho, dizer que o Torneio Inter Associações tem diariamente centenas de pessoas a 

assistir e a casa de banho disponível é a do café concessionado pela Câmara e que está em 

condições pouco recomendáveis.” --------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Deputado Eduardo Alcouce principiou a sua intervenção, transcrevendo-se o 

conteúdo do respetivo documento de suporte, conforme segue: ------------------------------------------  

 ------------“Caros presentes, nesta função que todos desempenhamos aqui, o sentimento de 

respeito por quem confiou em nós para esta tarefa e o próprio escrutínio que os munícipes nos 

fazem em cada sessão deve motivar-nos e ao mesmo tempo exigir de cada um de nós o seu 

melhor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Temos referido nesta Assembleia Municipal muitas questões, reclamações e 

sugestões de todos. O sentimento que temos tido é de que parece que nada muda, que nada 

evolui e que tudo ficará igual. Não posso nem podemos aceitar que assim seja. --------------------  

 ------------Registo que solicitei a criação de um grupo de trabalho sobre como melhorar a 

qualidade da educação em Condeixa e não aconteceu; o ano letivo de 2021/2022 terminou e 

não foi possível contribuir para melhorar a educação do concelho. --------------------------------------  

 ------------Muitas outras sugestões de melhoria de condições de vida no concelho, reparos a 

situações de incómodo no Município não tem tido a devida sequência; estamos aqui em nome 

dos munícipes e não em nome de cada um. -------------------------------------------------------------------  

 ------------Peço assertividade e ação em nome do munícipe e do desenvolvimento do Município. 

 ------------Pela minha missão e responsabilidade que assumi nesta função venho questionar o 

porquê de não existir saneamento básico nos prédios e moradias entre a empresa Bispo’s e 

Fornos de Castel na Estrada Municipal 347. São 10 famílias e 3 empresas. --------------------------  

 ------------Venho solicitar, a pedido de alguns habitantes da Ega, a partilha de informação do 

custo e obras a fazer para a abertura da piscina da Ega. Temos a perfeita noção do seu 

elevado custo e difícil solução financeira imediata, partilhando a informação e a necessidade 

temporal de execução da solução conseguiremos acalmar a população. ------------------------------  

 ------------Vários munícipes deixaram reclamações sobre a falta de informação de algumas 

atividades culturais e desportivas do Concelho. Assim, sugerimos a criação de MUPI’s 

publicitários junto da maior montra de divulgação de Condeixa - o IC2, para se aumentar o nível 

de informação e atratividade dos eventos do concelho.” ----------------------------------------------------  

 

 ------------A Deputada Sílvia Teixeira iniciou a sua intervenção, sendo transcrito o conteúdo do 

respetivo documento de suporte, conforme segue: -----------------------------------------------------------  

 ------------“a) Senhor Presidente, -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No presente mês foram anunciados dados que relatam que há 144 municípios, 51,8% 

dos quais se localizam em território continental, que correm risco de as autarquias perderem 

acesso aos fundos europeus por os seus PDM terem mais de dez anos. Sendo que as 

autarquias tinham de promover, até 31 de março de 2022, uma primeira reunião da comissão 

consultiva ou uma conferência procedimental, com vista à inclusão das novas regras de 

classificação e qualificação de solos nos PDM. ---------------------------------------------------------------  
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 ------------Ora, embora o Governo tenha para breve a aprovação de um conjunto de alterações 

legislativas, onde se inclui a prorrogação do referido prazo com efeitos retroativos, certo é que 

esta Câmara Municipal deliberou, na reunião de 6 de junho de 2018, dar início ao processo de 

alteração do Plano Diretor Municipal (PDM), na qual fixou o prazo de elaboração de alteração 

até ao dia 13 de julho de 2022. No entanto, com a prorrogação do prazo concedida por lei, foi 

aprovada na reunião de 24 de fevereiro de 2021 uma prorrogação do prazo para a elaboração 

do PDM até ao dia 20 de agosto de 2022. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Embora esteja prevista a concessão de mais prazo pelo Governo, face à importância 

do tema, o qual tem como consequência o ter acesso ou não aos fundos europeus, questiono 

qual é o ponto de situação deste processo e se estará concluído em 20 de agosto de 2022 

conforme anunciado? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------b) Senhor Presidente, ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No âmbito do Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos, que visa a promoção 

da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso aos serviços públicos, 

terminou no passado dia 31 de maio de 2022 o prazo para submissão de candidaturas ao 

mesmo. Assim, questiono se foram submetidas candidaturas neste âmbito e em caso afirmativo 

quais os edifícios objeto das mesmas?” -------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Deputado Nuno Gaspar iniciou a sua intervenção, parabenizando a publicação do 

estudo do Metro Mondego, para Condeixa, apesar de na última Assembleia da CIM já terem 

dado essa informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Continuou a sua intervenção, alertando que esse estudo está um bocadinho 

empolado na questão dos 5.000 passageiros diários, uma vez que Condeixa tem cerca de 

17.000 habitantes e que a demografia tende a diminuir e não a aumentar em Concelhos mais 

pequenos, como é o caso de Condeixa. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Deputado Nuno Gaspar questionou também o executivo sobre a razão de, uma vez 

mais, não se disponibilizarem espaços nas Festas de Santa Cristina para a exposição das 

empresas do Concelho; a razão de não fazer uma mostra económica, como existe noutros 

Concelhos, dando oportunidade para que as empresas se possam mostrar às centenas ou aos 

milhares de pessoas que visitam Condeixa na altura das Festas de Santa Cristina. ----------------  

 ------------Questiona ainda o motivo de Condeixa não ser referenciado no Guia do Expresso, 

publicado a 17 de junho. Perguntou o que estaria a faltar para essa referenciação, uma vez que 

o Senhor Presidente tem resposta a uma questão colocada em anterior Assembleia, onde 

apostou mais na romanização, por ser um fator diferenciador dos outros Concelhos. --------------  

 ------------Colocou ainda a questão sobre o ponto de situação relativamente aos Sapadores 

Florestais e se a equipa estaria totalmente operacional a 15 de maio. ----------------------------------  
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 ------------Interrogou, relativamente ao apoio monetário na Reconstrução de Pedrógão Grande 

após os incêndios de 2017, uma vez que a reunião de Câmara a 26/10/2017 aprovou esta 

ajuda, perguntando a razão pela qual nunca ter chegado a quem tanto precisa. ---------------------  

 ------------Relativamente ao IC2, o Deputado Nuno Gaspar afirmou que o seu estado é 

lastimável, apesar de saber que o IC 2 não é de responsabilidade municipal e sim uma Estrada 

Nacional, mas em declarações de janeiro de 2022 a um jornal da região, o Senhor Presidente 

afirmou e cita: “arrancar com as obras de requalificação do IC2, em parceria com as 

Infraestruturas de Portugal para acabar com os problemas de fluidez de tráfego e de segurança 

rodoviária”, perguntando que obras instantâneas são essas que irão ser iniciadas durante os 

próximos 4 meses e que não conseguiu que arrancassem nestes anos todos enquanto líder 

deste executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, relembrou que as contas da Fundação [D. Ana Laboreiro d’Eça], 

solicitadas na última Assembleia, ainda não terão sido enviadas. ----------------------------------------  

 

 ------------O Deputado José Cura iniciou a sua intervenção, mencionando as Escolas de 

Condeixa, em particular a EB2,3 e a Escola Secundária, que sofrem de graves problemas de 

falta de espaço, salas e outras valências, aos quais se juntam problemas na estrutura da 

Escola Secundária, necessitando de obras de vulto, pelo que questiona qual o plano da 

Câmara para resolver estes problemas. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Interveio ainda sobre o Fundo de Financiamento da Descentralização, que este 

prevê, na versão já aprovada no Orçamento de 2022, o valor de 988 mil euros para Condeixa, 

no domínio da Educação. No entanto, o Orçamento da Autarquia aprovado em Assembleia 

Municipal prevê uma receita relativamente à transferência de competências de 1,16 milhões de 

euros, acrescentando que esta substancial diferença causa preocupação e, como tal, gostaria 

de saber a razão da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Aborda ainda a colocação e alteração da sinalética de trânsito: sendo uma 

necessidade não urgente, a alteração de sinais de trânsito nas Freguesias do Furadouro e Vila 

Seca, aprovadas em reunião de Câmara há 2 meses, continua sem execução, questionando 

para quando esta intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Finalizou, mencionando a realização de uma inspeção da Agência Portuguesa do 

Ambiente, à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Bruscos, questionando quais as 

suas conclusões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Tomando a palavra, o Sr. Presidente da Câmara começou por responder à 

intervenção do deputado José Cura, informando que a diferença entre as verbas de Educação 

mencionadas está relacionada com os valores que são suportados pelos encarregados de 

educação com as refeições escolares dos seus educandos. Referiu ainda, que o fundo de 

financiamento de descentralização permite que, com as comissões de acompanhamento, 
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possam ser detetadas situações de desequilíbrio financeiro e que estas possam ser 

equilibradas por este fundo. Prosseguiu a sua intervenção, esclarecendo que houve um 

aumento substancial no valor das refeições escolares e que, com o lançamento de um novo 

concurso, verificou-se um aumento de despesa de aproximadamente 100.000€ para o 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Em relação à sinalética nas freguesias de Vila Seca e Furadouro, o Sr. Vereador e 

Vice-Presidente António Ferreira tomou a palavra, esclarecendo que a mesma ainda não foi 

colocada, em virtude do elevado volume de trabalho da equipa responsável, que se encontra a 

apoiar a organização das festas do concelho, garantindo que a situação será regularizada em 

breve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------No que diz respeito à ETAR de Bruscos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 

novo no uso da palavra, informou que o Município envia regularmente as análises para a 

Agência Ambiental e que esta Agência realiza fiscalizações com regularidade, não tendo, até 

ao momento, sido rececionado o respetivo relatório. Prosseguiu a sua intervenção, adiantando 

que esta ETAR apresenta alguns problemas no cumprimento de critérios relativos às águas 

residuais, mas que os mesmos não consubstanciam qualquer problema ao nível da saúde 

pública. Adiantou que esta situação já decorre há algum tempo, tendo melhorado após 

algumas medidas tomadas pelo Município, estando igualmente a ser feito o levantamento dos 

problemas nas restantes ETAR’s mais antigas do concelho, para se poder efetuar uma 

estimativa para a intervenção em todas elas. ------------------------------------------------------------------  

 

 ------------No âmbito da intervenção do deputado Luís Caridade e no que se refere ao ponto de 

situação sobre os DAE e a formação em Suporte Básico de Vida (SBV) 

, a Sra. Vereadora Ana Manaia informou que, no âmbito da Educação, a Câmara Municipal tem 

solicitado frequentemente ao Agrupamento de Escolas a indicação dos elementos que 

frequentarão a formação para poderem ser instalados os equipamentos no Pavilhão Teresa 

Vendeiro. Adiantou que recentemente realizou-se um Conselho Geral, que contou igualmente 

com a presença do Sr. Vereador Carlos Canais, tendo o Sr. Diretor do Agrupamento de 

Escolas referido que essa indicação teria já sido enviada para a Proteção Civil. Constatou-se, 

no entanto, que essa indicação não deu entrada na Câmara Municipal, tendo a Sra. Vereadora 

Ana Manaia reiterado o pedido de envio dessa listagem, não tendo a mesma sido rececionada 

até ao momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Carlos Canais, tendo informado que, 

relativamente aos restantes 4 DAE localizados no Pavilhão Municipal, Piscinas Municipais, 

Estaleiro Municipal e Paços do Concelho, foi já realizada toda a formação e enviada para o 
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INEM, presumindo-se que a instalação dos equipamentos seja efetuada no início do mês de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal retomou a sua intervenção, informando que, 

neste contexto, irá solicitar uma reunião ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas. ---------------  

 ------------Em relação ao “Vislumbre do Império”, considerou que foi apresentada uma dinâmica 

forte, com um novo dinamismo na recriação histórica, realçando a elevada presença de público, 

a envolvência das Associações e o papel relevante que Condeixa começa a ter nas recriações 

históricas. Referiu ainda que se registou um aumento das receitas das Associações devido à 

grande afluência na zona das refeições, registando-se igualmente um aumento no número de 

visitantes ao Museu PO.RO.S, considerando ser importante, nos próximos anos, transformar 

este evento numa referência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Adiantou ainda que o “Vislumbre do Império” teve um custo total de 139.000€, 

estando previsto um apoio financeiro de 20.000€ do Turismo do Centro, num reconhecimento 

da crescente importância deste evento. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que respeita à Ribeira de Bruscos, informou que o procedimento está a decorrer e 

encontra-se na fase de audiência prévia, sendo expectável que, durante o mês de julho, se 

iniciem as obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente ao canavial junto ao terminal rodoviário, o Sr. Presidente da Câmara 

frisou que o mesmo não se encontra em propriedade da Câmara Municipal, tendo os serviços 

de fiscalização notificado o proprietário para a obrigatoriedade de efetuar a limpeza do terreno.   

 ------------No que diz respeito à questão colocada sobre o Campo Sotto Mayor Matoso, o Sr. 

Presidente da Câmara esclareceu que se trata de uma relação entre duas entidades privadas, 

acrescentando que o Município atribui apoio financeiro ao Clube de Condeixa, assim como a 

outros clubes e associações de acordo com o regulamento em vigor. Ao nível político, a 

Câmara Municipal tem feito algum acompanhamento da situação, uma vez que o clube é uma 

entidade de utilidade pública, com extrema importância para o Concelho, mas não pode fazer 

muito mais do que isso. Referiu ainda que a Câmara Municipal teria interesse naquele espaço, 

apesar do mesmo apenas poder ser utilizado para equipamentos, contudo, o custo elevado de 

aquisição impede a sua aquisição por parte do Município. Informou também que a advogada 

que presta serviços ao Município contactou a advogada da família Sottomayor, no sentido de 

se promover um entendimento entre o Clube Condeixa e a família Sottomayor. ---------------------  

 

 ------------Seguidamente foi solicitado à Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico da 

Câmara Municipal, presente na sessão, para que a mesma prestasse alguns esclarecimentos 

técnicos sobre o processo da Urbanização Nova Conímbriga III, tendo a mesma esclarecido 

que uma unidade de execução é um plano mais simplificado que um plano de pormenor e um 

plano de urbanização, mas que já tem um grau de detalhe próximo do plano de pormenor, 
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parecendo um loteamento, mas não será ainda o que vai concretizar a operação urbanística, 

pelo que não se encontra na fase em que o promotor urbanístico possa começar 

imediatamente a construir. Assim, neste momento, está apenas a ser feito o plano onde vai 

assentar depois o projeto que permitirá a execução da operação. Esclareceu ainda que nesta 

fase foi já realizada uma primeira análise da capacidade de construção, das áreas de cedência 

para espaços verdes, equipamentos e estacionamento, ou seja, já foi realizada uma aferição 

do cumprimento dos parâmetros urbanísticos aplicáveis, que se encontra explícita na 

informação técnica que está disponível para consulta pública. Esclareceu também que a única 

questão que está a ser levantada neste momento é relativa às infraestruturas de suporte a esta 

expansão. Esta é uma análise de maior pormenor que não se conseguiu ainda fazer nesta fase 

do plano da unidade de execução, porque para tal é preciso ter um projeto de rede de águas, 

saneamento de águas residuais, telecomunicações e eletricidade, sendo também preciso 

consultar várias entidades para se poder saber se existe sobrecarga nas infraestruturas. 

Prosseguiu o seu esclarecimento, referindo que na análise prévia dos serviços da Câmara 

Municipal, foi considerado que poderá haver sobrecarga nas infraestruturas na parte do 

saneamento das águas residuais, estando esta análise expressa na informação técnica que foi 

feita sobre a unidade de execução. Mais referiu, que na fase de projeto, qualquer infraestrutura 

que seja necessário beneficiar será sempre da responsabilidade do promotor, frisando que as 

contrapartidas exigidas pela Câmara Municipal são aquelas que estão previstas na lei. Por fim, 

informou que o processo se encontra em discussão pública até ao próximo dia 5 de julho, 

sendo posteriormente realizada a ponderação técnica de todos os contributos apresentados 

neste período. Posteriormente será feita uma proposta de decisão que poderá, ou não, ser 

favorável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Relativamente à intervenção da deputada Alice Silvério, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal considerou que, no que respeita às reuniões da comissão de acompanhamento, 

deverá ser a Assembleia Municipal a analisar essa questão. ----------------------------------------------  

 

 ------------Ainda no mesmo contexto o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, afirmou que, 

no que respeita aos estatutos da Fundação, não deverá haver dificuldade na aprovação dos 

mesmos, estando em cima da mesa a possibilidade de a Fundação ser classificada como 

IPSS. Este processo encontra-se na Segurança Social, estando o mesmo a ser acompanhado 

pela Sra. Diretora Distrital, Dra. Manuela Veloso, que há cerca de duas semanas comunicou à 

Câmara Municipal que teriam sido suscitadas algumas dúvidas no âmbito do mesmo 

considerando que a Câmara Municipal não poderia integrar os órgãos de discussão da 

Fundação. Entretanto, o advogado da Fundação já respondeu a esta questão, entendendo não 

ser esta a interpretação mais correta, uma vez que a Câmara Municipal não pertence 

diretamente à Fundação, apenas indicando os elementos para a mesma. Concluiu a sua 
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intervenção referindo que se aguarda uma resposta acerca da classificação da Fundação em 

IPSS, adiantando que, caso a mesma seja negativa, será realizado um protocolo com a Santa 

Casa da Misericórdia para se poder avançar no sentido de adequar o edifício às necessidades 

da população. Informou ainda que na próxima semana haverá uma reunião da Fundação para 

ser analisado o ponto de situação e, posteriormente, transmitirá mais informações sobre o 

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

 

 ------------Ainda no âmbito da intervenção da deputada Alice Silvério, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal considerou estranho a mesma não ter sido convocada para reuniões da 

ACES do Baixo Mondego, pelo que considera que a Assembleia Municipal deverá questionar o 

sucedido.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para referir que desconhece tal 

situação, assegurando que irá utilizar a informação trazida a esta Assembleia pela deputada 

Alice Silvério para verificar, via secretariado, se todas as nomeações feitas por esta Assembleia 

Municipal estão em funcionamento e se as pessoas estão a ser contactadas no sentido de 

atuarem de acordo com os cargos para os quais foram nomeados. Acrescentou ainda que a 

Assembleia da CIM Região Coimbra está a funcionar de forma adequada, devendo garantir-se 

que o mesmo suceda com os restantes cargos. ---------------------------------------------------------------  

 

 ------------No âmbito da intervenção do deputado Miguel Pessoa e no que respeita ao evento 

“Vislumbre do Império”, o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que o esclarecimento já 

foi dado na sequência da intervenção do deputado Luís Caridade, acrescentando que foi criado 

há algum tempo uma Associação, designada por Grupo de Recriação Histórica de Condeixa, 

que regista uma elevada participação em diversos eventos, maioritariamente relacionados com 

as invasões napoleónicas. Esta parceria, apoiada pelo Município e à qual também tem dado 

apoio logístico, permitiu que, recentemente, em Porto de Mós, a Câmara Municipal de 

Condeixa fosse referenciada com uma menção honrosa relacionada com a recriação do 

Turismo Militar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação às escavações arqueológicas, reafirmou a parceria com a Associação 

Ecomuseu, acrescentando que a Direção Regional do Centro se tem igualmente pronunciado 

em relação a estas matérias, estando o processo a correr bem e a ser acompanhado pela 

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

 ------------No que respeita à Escola da Água, o Sr. Presidente da Câmara Municipal manifestou 

a sua satisfação perante o aumento das atividades, estando a ser analisada, conjuntamente 

com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ega, a possibilidade de a englobar na 

estratégia global turística do concelho. --------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Prosseguindo, referiu que considera positiva a nota partilhada pelo deputado Miguel 

Pessoa relativamente às eleições na Colômbia, desejando que este país consiga equilibrar a 

sua situação financeira, militar e civil. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que concerne à Carta Educativa, informou que este é um processo que está a ser 

feito em conjunto com a CIM Região de Coimbra, tendo recentemente interpelado o Secretário 

Executivo sobre o atraso do procedimento, assegurando que voltará a insistir no assunto.  ------  

 ------------Seguidamente, mencionou que a Câmara Municipal tem uma técnica afeta à área do 

Arquivo Municipal, sendo que se pretende criar futuramente uma equipa de trabalho para 

aquele serviço, acrescentando que o processo de aquisição do edifício, onde será instalado o 

arquivo histórico e parte do arquivo municipal, se encontrando praticamente finalizado.  ----------  

 ------------Relativamente à questão da Eira Pedrinha, referiu que a Câmara Municipal ainda não 

trabalhou neste assunto, manifestando total disponibilidade para ser analisada a situação e 

serem dados os primeiros passos nesta matéria. -------------------------------------------------------------  

 ------------No âmbito da intervenção da deputada Diana Santos, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal deu nota de que, no caso do cemitério de Condeixa-a-Velha, só foi contratado o 

projeto de especialidades, que é apenas uma parte do projeto e, no caso do cemitério de 

Anobra, uma vez que os recursos humanos do Município estão a diminuir na área da 

arquitetura e os projetos têm aumentado, foi contratada externamente a realização de todo o 

projeto. Informou ainda que este projeto já foi entregue e que se encontra a ser analisado pelos 

serviços da Câmara Municipal, permitindo, posteriormente, estabelecer o valor do 

procedimento e proceder à abertura do concurso. Acrescentou ainda que desconhecia que a 

empresa contratada era de Castelo Branco, considerando não ser possível contratar apenas 

empresas de Condeixa, lamentando que, recorrentemente, os deputados da Assembleia 

Municipal apresentem estas desconfianças perante os serviços da Câmara Municipal. ------------  

 ------------Prosseguiu os esclarecimentos, frisando que a piscina da Ega não é uma piscina 

municipal, acrescentando que, após um processo moroso de troca com o Centro Social 

Polivalente da Ega, a Câmara Municipal está a tentar encontrar uma empresa para fazer o 

projeto, após recusa de algumas empresas em realizar essa tarefa. Apesar disso, considera 

que será possível a realização de um projeto que adeque a piscina e o edifício às regras legais 

existentes, que permitam dar a esta piscina condições para uso público, sendo que apenas 

nessa altura poderá ser considerada uma piscina municipal, com uma gestão que será 

acordada em conformidade com as normas legais. ----------------------------------------------------------  

 ------------No que respeita ao tanque de Alcabideque, informou não ser possível a contratação 

de um nadador salvador para esse local, referindo a sua disponibilidade para receber 

sugestões que permitam o melhor aproveitamento das piscinas naturais do concelho. -------------  

 ------------De seguida, esclareceu que as casas de banho são do PO.RO.S e não da cafetaria 

do PO.RO.S, informando que já efetuou uma consulta de mercado para a implantação de uma 

casa de banho no parque. Neste momento já existem algumas propostas para a mesma, bem 
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como para um local de apoio para bicicletas (limpeza, arranjo e enchimento de pneus), 

prevendo que o procedimento de aquisição possa ainda ser lançado neste ano. --------------------  

 ------------Em relação às casas de banho do pavilhão multiusos, o Sr. Vereador Carlos Canais 

referiu que a informação que recebeu relatava problemas em duas casas de banho femininas, 

que se encontravam encerradas. Logo que teve conhecimento desta situação houve uma 

pronta intervenção dos serviços da Câmara Municipal, que permitiu resolver de imediato este 

problema, pelo que as mesmas já se encontram em condições de serem utilizadas. ---------------  

 ------------No que se refere à intervenção do deputado Eduardo Alcouce, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal esclareceu que, apesar de tomar nota das sugestões apresentadas nas 

Assembleias Municipais, nem sempre a Câmara Municipal concretiza essas ideias, porque tal 

não é possível de realizar ou, inclusivamente, porque não concorda com as mesmas, 

manifestando a sua boa-fé e disponibilidade para acolher as sugestões dos deputados. ----------  

 ------------Prosseguiu os esclarecimentos, informando que a obra para o saneamento básico em 

Fornos de Castel está em concurso, estando a aguardar um parecer e que as obras na piscina 

da Ega terão um custo estimado entre 300.000€ e 350.000€. ---------------------------------------------  

 ------------Esclareceu também que a Infraestruturas de Portugal não permite a implementação 

de MUPI’s no IC2, informando ainda que a Câmara tem um plano de recuperação dos parques 

infantis que são propriedade do Município. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------No âmbito da intervenção da deputada Sílvia Teixeira, o Sr. Presidente da Câmara 

salientou que não houve qualquer redução dos fundos comunitários devido ao PDM, solicitando 

de seguida à Diretora de Departamento Urbanístico da Câmara Municipal que prestasse alguns 

esclarecimentos sobre o assunto, tendo a mesma referido que a Câmara Municipal fez a 

conferência decisória dentro do prazo determinado na lei, constando no relatório da 

Assembleia Municipal a informação sobre a ponderação que foi realizada sobre todos os 

pareceres emitidos pelas entidades envolvidas. Prosseguiu os esclarecimentos, informando 

que as situações são extensas e que as entidades vão dando novas indicações à medida que o 

processo do PDM vai evoluindo e, consequentemente, não vai ser possível concluir o PDM até 

ao dia 22 de agosto de 2022. Apesar do Governo ter dado a indicação de que o prazo geral 

será alargado até final do ano de 2023, a Câmara Municipal terá que acordar com a CCDRC a 

definição de um prazo diferente daquele inicialmente previsto, ou seja, 22 de agosto de 2022. 

Acrescentou ainda que o contrato que foi estabelecido com a firma estava assente em 

pressupostos que a Câmara Municipal não está a conseguir verificar, estando a ser feitas 

novas solicitações que vão para além desse contrato. ------------------------------------------------------  

 

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

Municipal informou que, de acordo com um estudo da CIM Região Coimbra, o número 

apresentado corresponde a uma estimativa do que sucede atualmente e que, em 2032, tudo 
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aponta para a redução da utilização do automóvel, sendo previsível que aumente a utilização 

de meios de transporte não poluentes e sustentáveis.-------------------------------------------------------  

 ------------Em relação às Festas de S. Cristina, considerou que as empresas têm sido um 

parceiro importante da Câmara Municipal, financiando e patrocinando as festas, estando 

representadas numa tenda da Associação Empresarial. Referiu que, numa situação ideal, 

também gostaria de ter um local apenas para as empresas, mas essa situação implicaria a 

retirada das Festas de S. Cristina do centro da vila, sendo este um cenário com o qual não 

concorda, uma vez que o sucesso deste evento está, também, relacionado com o local onde o 

mesmo se desenvolve. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Relativamente ao guia do jornal Expresso, desconhece o conteúdo do mesmo, 

salientando que o concelho foi recentemente divulgado na revista Visão e no Sapo, 

acrescentando que não recebeu qualquer contacto por parte desse jornal. ----------------------------  

 ------------No que respeita aos incêndios de Pedrógão Grande, esclareceu que a Câmara 

Municipal se disponibilizou para entregar 10.000€ à CIM Região Coimbra, para apoiar as 

vítimas desses incêndios, tendo, no entanto, a CIM recusado esse donativo, à semelhança do 

que sucedeu com outros municípios. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere ao IC2, reafirmou que a Infraestruturas de Portugal tem uma 

intervenção prevista e orçamentada para a referida zona. Adiantou que o projeto foi elaborado 

pela Câmara Municipal, estando, no entanto, o mesmo a ser alvo de modificações em virtude 

da realização de alguns investimentos privados naquele local, considerando estar garantida a 

realização desta obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Finalizou os esclarecimentos, informando que as contas da Fundação serão enviadas 

oportunamente aos elementos da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------  

 

 ------------Nesta sequência, e com caráter excecional, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

deu a palavra ao deputado Diogo Gomes, para que, na sequência dos assuntos tratados, 

pudesse efetuar um esclarecimento relevante. Assim, este deputado informou que o guia do 

jornal Expresso, referido na intervenção do deputado Nuno Gaspar, pretende divulgar 

especificamente locais pouco conhecidos, a estrear ou esquecidos, considerando ser positivo 

que o museu PO.RO.S não integre qualquer destes locais. ------------------------------------------------  

 

 ------------Ainda com caráter excecional, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu a 

palavra à deputada Diana Santos que esclareceu que usou a expressão “Piscina Municipal” na 

sua intervenção uma vez que a infraestrutura é uma piscina e que a mesma é propriedade da 

Câmara Municipal, pelo que considerou a expressão correta. Acrescentou que, mesmo ainda 

não o sendo, serão com certeza, em breve, umas piscinas municipais. --------------------------------  
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 ------------No âmbito da discussão em torno do ponto de situação dos DAE e da formação em 

SBV e na sequência da informação prestada pela Sra. Vereadora Ana Manaia a esta 

Assembleia Municipal, a deputada Diana Santos afirmou que o Sr. Presidente do Agrupamento 

de Escolas enviou a listagem nominal em suporte de papel, com as fichas devidamente 

preenchidas e assinadas, pelo que deverão os serviços da Câmara Municipal envidar esforços 

no sentido de localizar essa informação. ------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para enfatizar que estas 

situações excecionais de intervenção dos deputados, fora do período destinado para esse 

efeito, desde que concorram para o esclarecimento das questões colocadas, merecem todo o 

respeito, consideração e estímulo. Acrescentou que, na sua opinião, a intervenção da deputada 

Diana Santos não se adequa a essa situação, uma vez que nem sequer se pode enquadrar a 

mesma numa situação de defesa da honra, apelando a que os deputados não encarem a 

possibilidade que foi dada a esta deputada para poder intervir, como uma regra a ser seguida 

no futuro, reforçando o caráter excecional da mesma. -------------------------------------------------------  

 

 ------------Na sequência da intervenção da deputada Diana Santos, o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra à Sra. Vereadora Ana Manaia, para, em defesa da honra, 

apresentar os esclarecimentos convenientes. Assim, a Sra. Vereadora começou por referir que 

a Câmara Municipal solicitou ao Agrupamento de Escolas que fossem indicados nomes de 

funcionários ou professores para frequentarem essa formação, uma vez que serão estas as 

pessoas que estarão próximos do equipamento, frisando que esta solicitação foi efetuada por 

diversas vezes juntos dos elementos da direção do Agrupamento. Prosseguiu os seus 

esclarecimentos, mencionando que, na última reunião do Conselho Geral que decorreu no 

corrente mês de junho, na qual esteve presente, juntamente com o Sr. Vereador Carlos Canais, 

o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas foi questionado por outro elemento que integra este 

órgão relativamente a esta situação, tendo o Sr. Diretor assegurado ter já enviado a lista 

nominal para a Câmara Municipal. Posteriormente, a Sra. Vereadora Ana Manaia e o Sr. 

Vereador Carlos Canais, como desconheciam esse facto, questionaram a Proteção Civil acerca 

desta informação, tendo este serviço assegurado não ter recebido a mesma. Deste modo, a 

Sra. Vereadora Ana Manaia solicitou aos serviços da Proteção Civil que efetuassem 

novamente esse pedido ao Agrupamento de Escolas. -------------------------------------------------------  

 ------------Concluiu a sua exposição, reafirmando que, se essa informação foi enviada em 

suporte de papel, como indicou a deputada Diana Santos, esses dados não deram entrada no 

expediente da Câmara Municipal, nem chegaram ao conhecimento, quer dos Srs. Vereadores 

quer dos serviços da Proteção Civil. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Em complemento a esta intervenção, usou da palavra o Sr. Vereador Carlos Canais 

para informar que, antes do início desta Assembleia Municipal e novamente antes desta 

intervenção, contactou o Sr. Comandante da Proteção Civil, que lhe assegurou não ter 

recebido qualquer informação, apesar de lhe ter sido comunicado pelo Sr. Diretor do 

Agrupamento de Escolas que essa listagem teria sido enviada para a Câmara Municipal em 

suporte de papel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Após estas intervenções, o deputado Eduardo Alcouce ausentou-se da reunião. -------  

 

3. Ordem do Dia 

 

3.1. Adesão do Município de Condeixa-a-Nova ao Conselho internacional dos 

Museus 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------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 começou por esclarecer que se trata da adesão do 

Município ao Conselho Internacional dos Museus, que implicará o pagamento de uma quota 

anual no valor de 518€ mas que, por outro lado, permitirá o acesso a diversas atividades e dará 

a possibilidade de melhorar competências relacionadas com a gestão dos museus e com a 

participação em eventos internacionais. -------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal colocou esta proposta a votação.  ---------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3.2. Alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova para 

2022 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------No âmbito 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 informou que está em causa um conjunto de 

alterações de reforço do Quadro de Pessoal, estando esta necessidade relacionada com a 

aproximação da aposentação de alguns funcionários e com o facto de alguns serviços se 
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encontrarem deficitários. Prosseguiu a sua intervenção, acrescentando que o museu PO.RO.S 

está a utilizar estagiários pelo período de um ano, e que, de modo semelhante, também se 

verifica uma falta de recursos humanos para assegurar o funcionamento da Casa dos Arcos e 

da Casa Museu Fernando Namora. A acrescer a estas lacunas, contata-se que o Município tem 

falta de arquitetos e de motoristas na área da recolha do lixo e na área da Educação, 

verificando-se ainda a solicitação de algumas mobilidades. ------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal colocou esta proposta à votação.  ---------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3.3. Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos 

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal que fizesse uma breve contextualização deste assunto, tendo este referido que se 

trata de um novo Regulamento Municipal, o qual já foi objeto de auscultação pública e que 

prevê o alargamento dos benefícios dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, ao nível 

da água e do IMI, procurando promover o interesse de cidadãos a integrar os bombeiros 

voluntários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O deputado Tiago Picão solicitou a palavra para questionar o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal se existe alguma incompatibilidade que o impeça de votar o presente 

ponto, tendo em conta as funções desempenhadas nos Bombeiros Voluntários. --------------------  

 ------------Nesta sequência, foi dada a palavra ao Sr. Vereador Nuno Claro, que referiu que se 

trata da votação de um Regulamento com caráter geral e abstrato, pelo que, na sua opinião, 

não se coloca a questão relativa à incompatibilidade de funções. ----------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

manifestaram a sua concordância com a argumentação apresentada pelo Sr. Vereador Nuno 

Claro, pelo que o deputado Tiago Picão poderá participar nesta votação. -----------------------------  

 ------------Não havendo qualquer outro pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal colocou esta proposta à votação. --------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3.4. Regulamento dos Campos de Férias 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  
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 ------------No cumprimento deste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal solicitou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal uma breve apresentação dos 

principais aspetos relacionados com a proposta apresentada, tendo este referido que a Câmara 

tem vários campos de férias, sendo necessário aprovar este regulamento de acordo com a 

legislação em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

considerou que, em virtude do aumento da taxa de utilização das instalações e espaços 

desportivos, se torna mais premente a conclusão do processo da instalação dos DAE e da 

formação em Suporte Básico de Vida (SBV). ------------------------------------------------------------------  

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção, o Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal colocou esta proposta à votação. ------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3.5. Regulamento da Biblioteca – Concurso “Poesia na Biblioteca” 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------Dando cumprimento a este ponto e num procedimento semelhante ao utilizado 

anteriormente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para referir sucintamente 

que a atribuição dos prémios pressupõe a aprovação deste regulamento. -----------------------------  

 ------------Não havendo qualquer outro pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal colocou esta proposta à votação.  -------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3.6. Regulamento do Conselho Municipal da Juventude do Município de Condeixa-

a-Nova 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

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

Câmara Municipal, tendo este referido que este regulamento foi elaborado de acordo com a 

legislação em vigor, não tendo sido apresentadas, no âmbito da consulta pública, quaisquer 

sugestões ou questões relevantes sobre o procedimento, esperando que o Conselho Municipal 

da Juventude possa ter grande sucesso, pela sua importância para o concelho. --------------------  

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

Assembleia Municipal colocou esta proposta à votação. ----------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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3.7. Modificação dos Documentos Previsionais - 2ª Alteração Modificativa 

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

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

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

Municipal deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal tendo este referido que o 

Município obteve um aumento da receita resultante do apoio do Turismo do Centro ao evento 

“Vislumbre do Império”, registando-se também a execução de uma garantia bancária 

relacionada com os passadiços, uma vez que a empresa vencedora do concurso não procedeu 

à entrega da documentação e à assinatura do contrato dentro do prazo legal, o que motivou a 

abertura de um novo concurso público urgente. A estas alterações, acresce um lapso que se 

registou aquando da primeira revisão. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção ou de 

esclarecimento adicional, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou esta proposta à 

votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3.8. Desafetação do domínio público municipal para o domínio privado do 

Município de Condeixa-a-Nova de parcela de terreno com a área de 175.74 m2, sita na 

Rua da Oliva, em Condeixa-a-Nova. 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal uma breve apresentação deste assunto, tendo este, por sua vez, solicitado a 

intervenção do Sr. Vice-Presidente. ------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vice-Presidente, iniciou a sua intervenção informando que esta desafetação 

está relacionada com a instalação do supermercado Continente/Bom Dia. Mais 

especificamente, existe uma parte do arruamento que ocupa um espaço da Câmara Municipal, 

tratando-se de uma cedência onerosa do Município à empresa de construção, de modo a 

poderem ocupar esse espaço que é necessário para a via pública.--------------------------------------  

 ------------Não havendo qualquer pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal colocou esta proposta à votação. --------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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3.9. Transferência de Competências do Município para as Freguesias de Condeixa-

a-Nova 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

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

Municipal começou por informar que já foram produzidas, por parte das sete Assembleias de 

Freguesia, as devidas autorizações de aceitação das competências. -----------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal usou então da palavra para referir que está em 

discussão a necessidade legal de promulgação destes Autos de Transferência de 

Competências. Acrescentou que foram mantidos os critérios existentes, registando-se a 

atualização da população, baseada no Censos e um aumento do valor destes Autos em cerca 

de 20.000€, passando de 100.000€ para 120.000€. Concluiu a sua intervenção, referindo que 

houve um acordo com todas as Juntas de Freguesia, que levaram esta decisão às respetivas 

Assembleias de Freguesia, manifestando a sua disponibilidade para, no futuro, se poder 

ponderar a sua modificação, nomeadamente no que se refere a alguma transferência de 

competências que as Juntas de Freguesia possam querer efetuar. --------------------------------------  

 

 ------------O deputado José Cura solicitou a sua intervenção, começando por realçar que, no 

Orçamento de Estado de 2022, hoje publicado, no artigo 100º referente às transferências dos 

recursos dos Municípios para as Juntas de Freguesia para o ano de 2022, não é mencionado 

qualquer valor para as Freguesias de Condeixa-a-Nova. Neste contexto, questionou o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal relativamente às razões para esta ausência. Concluiu a sua 

intervenção, perguntando se as Freguesias de Condeixa-a-Nova veem listadas a origem dos 

financiamentos destes autos de transferência, afirmando que transparece a ideia de que, por 

inércia do executivo, o financiamento destes autos resulta exclusivamente das verbas da 

Câmara, quando poderia haver algum valor, para esse fim, vindo do Orçamento de Estado. -----  

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que afirmou que a informação transmitida pelo 

deputado José Cura era falsa. Prosseguiu, reiterando que os Autos de Transferência de 

Competências têm uma tipologia específica definida na Lei das Autarquias Locais, que obrigou 

a Câmara Municipal a proceder à sua revisão, sendo esta uma situação diferente da 

transferência de competências, referida pelo deputado José Cura. Em relação à transferência 

de competências, o Sr. Presidente da Câmara Municipal reforçou a ideia, já transmitida 

anteriormente, de que o Executivo da Câmara está disponível para, em qualquer momento, se 

poder analisar novamente este processo, reafirmando que, neste momento, nenhuma das 

Juntas de Freguesia aceitou qualquer transferência de outras competências. Concluiu a sua 

resposta, reforçando que a transferência de competências, no sentido em que as Juntas de 

Freguesia passarão a fazer aquilo que, atualmente, é feito pela Câmara Municipal, é diferente 



(Sessão ordinária 27-06-2022)                                         Página 27 de 33 
 

    MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
    Assembleia Municipal  
 

  

das tarefas que as Juntas de Freguesia têm que fazer necessariamente e que o Município está 

a apoiar. No caso de, futuramente, alguma das Juntas de Freguesia pretender assumir alguma 

das outras competências da Câmara Municipal e houver acordo nesse sentido, então essa 

transferência será sinalizada no Orçamento de Estado, situação que não se verifica, até ao 

momento, no concelho de Condeixa-a-Nova. ------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, o Sr. Presidente da Câmara Municipal reiterou que a matéria em 

discussão não está relacionada com o Orçamento de Estado, como referiu o deputado José 

Cura na sua intervenção, mantendo a sua afirmação de que não existem novas transferências 

de competências, pelo que, consequentemente, a Câmara não pode ir buscar estas verbas ao 

Orçamento de Estado. Prosseguiu os seus esclarecimentos, frisando que, além destes Autos 

de Transferência de Competências a Câmara Municipal pode transferir outras competências 

para as Freguesias, mas estas não aceitaram essa transferência, pelo que os Serviços do 

Município consideram que não têm direito a qualquer financiamento do Orçamento de Estado. -  

 

 ------------Nesta sequência, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que a questão 

colocada pelo deputado José Cura está relacionada com as fontes de financiamento para estes 

Autos de Transferência de Competências, que poderão, ainda, ser exploradas pela Câmara 

Municipal. Deste modo, em virtude da necessidade de se tomar uma decisão, considerou que 

se tornava necessário avançar para a votação desta proposta, cabendo ao Executivo perceber, 

num futuro próximo, se esta se constituiu como uma fonte de financiamento e, caso se 

confirme, procurar captá-la. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------A deputada Helena Diogo solicitou então uma intervenção ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, começando por mencionar que, em 2019 e 2020, quando surgiu a Lei 

das Transferências de Competências, todas as Juntas de Freguesia de Condeixa decidiram 

não aceitar qualquer das competências previstas nesta Lei, nomeadamente nas áreas da 

educação, ação social, proteção civil, entre outras, uma vez que não possuíam meios humanos 

e conhecimentos técnicos adequados às diversas áreas, mantendo-se os Acordos de 

Execução existentes à época. Nestes Acordos eram definidas verbas que a Câmara transferia 

para as Juntas de Freguesia, para que estas procedam às limpezas em determinadas estradas, 

espaços envolventes a escolas e pequenas reparações. Prosseguiu, afirmando que as 

Assembleias de Freguesia, sob proposta dos respetivos Executivos, podem transmitir à 

Câmara o interesse em receber competências em alguma das outras áreas, sendo essas 

transferências negociadas com o Município. Na eventualidade de existir algum acordo nesse 

sentido, o mesmo deverá ser comunicado ao Ministério da Administração Interna que, por sua 

vez, fará refletir adequadamente no mesmo no Orçamento de Estado. ---------------------------------   

 ------------O Sr. Presidente da Assembleia Municipal interveio, frisando a necessidade de a 

Assembleia Municipal deliberar relativamente a esta proposta, para não prejudicar o 
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funcionamento das Juntas de Freguesia, sem prejuízo de, posteriormente, o Executivo 

acautelar se, eventualmente, poderá haver alguma situação que possa ser corrigida.--------------  

 ------------De seguida, o Sr. Presidente da Câmara Municipal reforçou que não está em causa 

qualquer acréscimo da verba de transferência para as Juntas de Freguesia, estando apenas 

em discussão a origem desse financiamento, acrescentando que a Câmara informou a DGAL 

que não houve qualquer transferência de competências para as Juntas de Freguesia 

anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Não havendo qualquer outro pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal colocou esta proposta à votação. --------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3.10. Discussão e votação da proposta apresentada para a constituição de uma 

Comissão para a Comemoração do Cinquentenário do 25 de abril 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia deu início a este ponto, referindo que este 

documento já terá sido mencionado na última sessão da Assembleia Municipal, no qual foi 

proposto e coordenado pelo Deputado Miguel Pessoa. Em consequência, vem agora para 

discussão e votação esta proposta, a qual vem nominalmente associada a representantes de 

Órgãos e Instituições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia referiu que, complementarmente à listagem que 

foi enviada, poderá ter interesse a possibilidade de se proceder à substituição imediata de 

alguns membros que estejam indigitados nesta listagem, mas que estejam acoplados como 

representantes de uma Instituição. Deu então o exemplo da Comissão de Honra, onde está 

mencionado o nome do atual Presidente da CIM, mas que daqui a 2 anos, aquando da 

Celebração dos 50 anos, poderá não ser ele o Presidente da CIM. Assim, quando ocorrer 

alguma alteração nominal ao representante da Instituição, sugere que se possa proceder a 

essa substituição, por indicação da própria Instituição em causa, sem necessidade de se 

proceder a nova votação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Deputado Tiago Picão interveio, relativamente à Comissão da Juventude, 

mencionando que a mesma é composta maioritariamente por elementos de uma faixa etária 

acima do que seria expectável. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Deputado Nuno Gaspar interveio, pedindo ao Deputado Miguel Pessoa um 

esclarecimento sobre qual foi o critério de escolha e se as pessoas em questão já foram 

contactadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Senhor Presidente da Assembleia reiterou a sua proposta, dizendo que é 

importante haver nomes vinculados à listagem, mas a sua sugestão permitirá que a Comissão 

Executiva possa substituir ou solicitar à Instituição em causa a substituição do elemento 

nominal, caso este deixe de estar associado àquela instituição ou desempenho daquele cargo. 

Prosseguiu, referindo que o elemento está ali por designação daquela Instituição e por causa 

daquela mesma Instituição, pelo que será essa entidade que indicará o nome do novo 

elemento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Deputado Miguel Pessoa deu início à sua intervenção, dizendo que já teve ocasião 

de falar sobre este assunto com o Senhor Presidente da Assembleia e que efetivamente, na 

Comissão Nacional não fará sentido ter o nome das pessoas que poderão, eventualmente, ser 

substituídas dentro de 1 ano ou ano e meio. Mais referiu, que a Comissão de Honra de 

Condeixa-a-Nova tem a ver com pessoas que viveram antes do 25 de abril e que de facto e de 

algum modo são testemunho deste acontecimento na primeira pessoa ou são pessoas 

públicas, tendo sido esses os critérios que presidiram às suas escolhas.  -----------------------------   

 ------------Acrescentou que não falaram com as pessoas, mas que elas aceitariam de bom 

agrado. Mais adiantou, que os eleitos autárquicos são conhecidos. -------------------------------------  

 ------------Em relação à Comissão da Juventude, dá razão à manifestação do Deputado Tiago 

Picão, referindo ainda que esta é uma proposta para discussão e que a Comissão Executiva 

terá de melhorar e de fazer os contactos devidos. Mencionou ainda a falta de alguns 

representantes socioculturais, como por exemplo, a Cooperativa Agrícola ou a Casa do Povo 

de Condeixa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu igualmente o nome do Eng. Relvão, com o intuito de ele ter sido dos primeiros 

a estar ligados à Associação de Desenvolvimento Industrial, afirmando que a Comissão 

Executiva terá de aprumar melhor as listas e posteriormente trazê-las à Assembleia Municipal.  

 ------------Terminou a sua intervenção, mostrando a sua preocupação em relação às escolas e 

a sua preparação para o evento das Comemorações dos 50 anos do 25 de abril, que deveria 

em 2023 constar nos seus programas logo de início. --------------------------------------------------------  

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interveio, mencionando que é 

pertinente a sua preocupação cronológica, porque os Planos de Atividades das escolas devem 

incluir as Comemorações dos 50 anos do 25 de abril. Propôs ainda que a finalização deste 

processo das listagens se possa fazer na próxima Assembleia Municipal, para que o Deputado 

Miguel Pessoa consiga reunir com os líderes de bancada dos diferentes partidos para se 

estabilizar a listagem. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Deputado Tiago Picão interveio, solicitando que se aprove pelo menos a sua 

Comissão Executiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Presidente da Assembleia Municipal propõe a aprovação da Comissão Executiva e 

de esta fazer chegar à Assembleia Municipal a lista global e estabilizada, sendo esta Comissão 

Executiva constituída por: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nuno Moita da Costa;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------António Figueiredo;  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Miguel Pessoa; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Paulo Marques da Silva; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------António Pedro Pita; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Avelino Ferreira dos Santos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------Tendo como presidente desta Comissão, o Presidente da Câmara. ------------------------  

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

3.11. Relatório Anual de Monotorização da Operação de Reabilitação Urbana do Centro 

Urbano de Condeixa-A-Nova e Condeixa-A-Velha 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção neste ponto, dando nota 

do trabalho e acompanhamento que tem sido feito pela Arquiteta Ana Moreira, que está 

expresso neste relatório anual, a qual solicita que efetue a sua intervenção --------------------------  

 

 ------------A Arquiteta Ana Moreira tomou a palavra, apresentando o Plano Estratégico de 

Reabilitação Urbana (P.E.R.U.), o qual foi aprovado pela Assembleia Municipal, no dia 22 de 

fevereiro de 2021 e nos termos do Regimento Jurídico da Reabilitação Urbana, onde está 

previsto ser feito um Relatório de Monotorização anual e, de 5 em 5 anos, ser realizado um 

Relatório de Avaliação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Informou que a estrutura deste Relatório segue a estrutura do Programa Estratégico, 

que tem para cada ação uma ficha, acrescentando que a metodologia que se seguiu foi 

aproveitar as fichas que já estavam definidas do P.E.R.U. -------------------------------------------------   

 ------------Deu também nota do Estado de Arte de cada ação, assim como deu conta do que 

está feito ou não, através do Cronograma e da Estimativa Orçamental. Acrescenta ainda que a 

O.R.U. entrou em vigor a 11 de março de 2021, pelo que este relatório corresponde ao período 

de 11 de março de 2021 a 11 de março de 2022.  Informou, por fim, que estava previsto um 

conjunto de objetivos estratégicos a que correspondem depois 35 ações prioritárias. --------------  

 ------------Após a sua intervenção, a Arquiteta Ana Moreira passou a apresentar o Relatório 

Anual de Monotorização de Reabilitação Urbano, que terá sido enviado a todos os Senhores 

Deputados aquando do envio dos documentos para esta Assembleia Municipal. --------------------  
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 ------------O Senhor Presidente da Câmara agradeceu mais uma vez à Arquiteta Ana Moreira 

por todo o trabalho que tem feito nesta matéria, afirmando que apesar de haver algumas 

situações mais constrangedoras que se terão de resolver, existe uma evolução com algum 

equilíbrio em relação ao que estava previsto. ------------------------------------------------------------------  

 

-------------O Deputado Nuno Gaspar, no que respeita à implementação de sistema de rega 

inteligente, mostrou-se concordante com o mesmo, voltando a alertar que o valor pago na 

fatura da água pelos condeixenses, assim como a necessidade de aproveitamento de toda a 

água potável, não são compatíveis com os sistemas de rega dos jardins do município que ficam 

noites a fio a regar o alcatrão.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ------------O Senhor Presidente da Câmara referiu que, sendo a água um bem escasso, devem-

se arranjar alternativas para a questão das regas nas rotundas e jardins, adiantando que ele 

próprio já pediu um levantamento aos serviços para localizar os sítios onde se pode utilizar 

água sem ser da rede, apesar desta alternativa não trazer um decréscimo ao pacote financeiro 

da Câmara, uma vez que se tem de efetuar o pagamento de consumos mínimos às Águas do 

Centro Litoral. Informou também que junto ao campo de futebol existe um furo, já identificado, 

no qual tem de se fazer um investimento para a sua utilização. O objetivo é a utilização de 

água, que não seja da rede canalizada, no sentido em que este é um bem escasso.  --------------  

 ------------Salientou ainda que irá apresentar, daqui a algum tempo, um plano à Assembleia 

Municipal e à Câmara, sobre este tipo de intervenções, assim como o seu valor. -------------------  

 ------------Em relação à Indoliva, o Senhor Presidente da Câmara referiu que a Autarquia tem 

mantido conversações com a empresa para a sua deslocalização, sendo que, para tal, esta tem 

de ter condições para o fazer. Acrescentou que a pressão sobre esta empresa tem aumentado 

devido à colocação de equipamentos na sua proximidade. ------------------------------------------------  

 

 ------------A Arquiteta Ana Moreira referiu que é uma ação prevista com uma calendarização 

bastante ampla porque carece sempre de um estudo urbanístico para o local, o que demora o 

seu tempo. Esclareceu ainda que também terá de se fazer um primeiro estudo da zona, tendo 

em conta que esta tem tido muita pressão urbanística, com um conjunto de investimentos 

particulares. Esta ação ainda está, pois, numa fase muito embrionária. --------------------------------  

 

3.12. Tomada de conhecimento da redação final do Regimento da Assembleia Municipal 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia referiu que o Regimento não carece de nova 

aprovação porque todos os pontos que constituem o Regimento da Assembleia nesta redação 

final já foram aprovados. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Senhor Presidente da Assembleia deu ainda nota que foi incorporado o artigo 35º 

no Regimento, sendo uma proposta que ficou decidida em Assembleia Municipal, cuja 

arquitetura e composição final, com a inclusão deste direito de petição, ficaria a cargo do 

departamento Jurídico da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O senhor Presidente da Assembleia deu nota ainda do esmero da Dra. Adelaide 

Montenegro, como é habitual, uma vez que também terá identificado no artigo 46º [agora 47º], 

que teria sido aprovado em dezembro, o ponto número 4, que por lapso não estava na sua 

redação final e no qual foi incorporado. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  ---------------------------------------------------  

 

3.13. Tomada de conhecimento da listagem dos contratos plurianuais celebrados no 

período de 16 de abril a 15 de junho de 2022, nos termos do número 4 do artigo 6º, das 

Normas de Execução Orçamental 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  ---------------------------------------------------  

 

3.14. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara, nos termos do número 

2, da alínea c, do artigo 25, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais 

 

 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção, dando nota do 

acolhimento de famílias ucranianas no Concelho de Condeixa. Destas famílias, totalizam 39 

pessoas, das quais 24 são adultas e 15 crianças, incluindo bebés. Referiu que estas famílias 

se encontram em acompanhamento social desde o início, acrescentando que cerca de 8 

pessoas já estão integradas no mercado de trabalho e que os restantes agregados se 

encontram a receber alimentos e o Rendimento Social de Reinserção, assim como estão a 

frequentar o curso de Português, a decorrer nas instalações da Casa do Povo de Condeixa. 

Informou, ainda, que 11 pessoas, incluindo 2 crianças, estão na Escola de Bruscos. Salientou, 

também, que Condeixa não deixou de apoiar estas pessoas, que tiveram de se deslocar face à 

Guerra na Ucrânia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Câmara também deu nota da conclusão de algumas obras, 

entre elas a estrada de Póvoa de Pêgas e Fonte Coberta e a Rua do Canto, na Ega. 

Referenciou também o início da execução física e financeira do Centro de Desenvolvimento 

Cerâmico, a reparação da rede de águas na Senhora das Dores e a Escola da Ega.---------------  
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 ------------ Informou igualmente sobre o protocolo Câmara Municipal/Museu PO.RO.S -

Universidade de Coimbra, onde estiveram presentes o Senhor Reitor e o Senhor Vice-Reitor, 

António Figueiredo, que incluiu a visita em comum, da Biblioteca Joanina, o Museu PO.RO.S e 

outros pontos de interesse da Universidade de Coimbra. Explicou, também, que este protocolo 

é muito importante, pois a Universidade de Coimbra recebe cerca de meio milhão de turistas 

por ano, pelo que do ponto de vista turístico será uma mais-valia para Condeixa. -------------------  

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia informou que enviou um email para o 

secretariado da Câmara Municipal sobre as Contas da Fundação Dona Ana Laboreiro D'Eça, o 

qual seguirá para todos os membros da Assembleia. --------------------------------------------------------  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, desejando boas 

férias e informando que a próxima Assembleia Municipal, caso a situação sanitária permita, 

será no Salão Nobre da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------  

 

FINAL DA ATA 

 

------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão eram dezoito horas e 

cinquenta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia Municipal e pelos dois Secretários. ---------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Assembleia 

 

 

O Primeiro Secretário 

 

 

A Segunda Secretária 


