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------------Ao dezanove dias do mês de dezembro 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 das atas da sessão extraordinária de 27 de julho de 2022 

e da sessão ordinária de 26 de setembro 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 à Associação Portuguesa de 

Distribuição e Drenagem de Águas (APDA). -------------------------------------------------------------------  

--------------3.2. Proposta de autorização de Delegação de Competências do Município de 

Condeixa-a-Nova na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM-RC, relativas à 

função de Entidade Gestora da AIGP - Área Integrada de Gestão da Paisagem. --------------------  

-------------3.3 Aprovação das Demonstrações Previsionais 2023 – 2027. -------------------------------  

-------------3.4. Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2023. -------------------------------------  

-------------3.5. Modificação dos Documentos Previsionais - 5.ª Alteração Modificativa (Revisão) 

ao orçamento e às Grandes Opções do Plano. ----------------------------------------------------------------  

 ------------3.6. Proposta de Fixação de Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para o 

ano 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.7 Proposta de redução dos valores a cobrar pela ocupação de terrado no Mercado 

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

 ------------3.8. Proposta de redução do valor mensal da renda das bancas e bloco de bancas no 

Mercado Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.9. PERU da ARU de Casmilo, da Freguesia do Furadouro - Relatório de análise e 

ponderação do período de discussão pública. -----------------------------------------------------------------  

 ------------3.10. Designação de um cidadão eleitor, para integrar a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Condeixa-a-Nova, na modalidade alargada. --------------------------------------  

 ------------3.11. Tomada de conhecimento da listagem de despesas plurianuais ao abrigo da 

autorização genérica da Assembleia Municipal e diferimento de compromissos assumidos em 

2022 para o ano económico de 2023. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------3.12. 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 feito a chamada, verificou-se a presença dos seguintes 

membros que constituem esta Assembleia, a saber: --------------------------------------------------------- 
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 ------------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; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ana Sofia Apolónio Beata Pereia (em substituição de 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; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Ana Maria Filipe (em substituição de Jorge Filipe Nunes Gonçalves); ----------------------  

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

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

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

 ------------José Luis Cardoso (em substituição de 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); -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ Raul 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). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal verificou a presença de todos os 

deputados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Estiveram também presentes nesta sessão o senhor Presidente da Câmara, Nuno 

Moita da Costa, o senhor Vice-Presidente António Lázaro Ferreira e os senhores Vereadores 

Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Carlos Manuel Oliveira Canais, Nuno Mendes Claro, 

Silvino Dias Capitão e Luís Miguel Simões da Silva. ---------------------------------------------------------   
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 ------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal tomou a palavra, começando por dar 

nota de que iniciou a sessão sem secretários, uma vez que um dos membros se encontra de 

baixa médica e o outro de assistência a filho menor de 12 anos, estando assim as faltas 

justificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Nesta perspetiva o Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que é 

necessário proceder à substituição dos membros em falta, uma vez que os presentes da mesa 

não compõem a maioria da mesma. Por outro lado, dado que o Regimento prevê que é 

necessário proceder à eleição dos membros por voto secreto, sugeriu a suspensão da sessão 

para que os grupos municipais pudessem dialogar internamente e/ou entre si para elaborar 

uma ou mais propostas para votação. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Deste modo, após a referida pausa, foi apresentada pela bancada do PS, com 

concordância de todos os grupos municipais, uma única proposta que indica como 1º. 

Secretário Marília Torres e 2º. Secretário Tiago Picão, ambos da bancada do PS. ------------------  

 ------------Apresentada a proposta, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs a 

votação a qual foi aprovada por unanimidade, pelo que solicitou de imediato aos novos 

secretários que se juntassem à mesa da assembleia. -------------------------------------------------------  

 ------------O senhor Presidente da Assembleia apresentou uma nota de apreço pela forma 

harmoniosa e célere como foi tratado este assunto. ----- ----------------------------------------------------  

 

1. Intervenção do Público 

 

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

--------- Dando início ao ponto um da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal informou o público presente das condições para intervenção previstas no Regimento 

desta Assembleia Municipal. Deste modo, questionou sobre eventuais inscrições para intervir, 

tendo registado essa intenção o Senhor António Manuel da Costa Travasso e a Senhora Paula 

Cristina Figueira Xavier Travasso. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Foi assim concedida a palavra ao senhor António Travasso, que informa que é 

proprietário há mais de 25 anos de um terreno com serventia na rua do Barroco. Acontece que 

um membro desta Assembleia, a Dr.ª Alice Silvério, adquiriu o terreno ao lado do seu e murou 

o mesmo, tapando a serventia, alegando que, apesar de ela ser membro desta Assembleia é 

uma cidadã comum e que por isso não tem que ter favorecimentos. ------------------------------------   

 ------------O senhor Presidente da Assembleia interrompeu o munícipe, solicitando-lhe que 

evitasse os pormenores nominais, que não são relevantes para a tomada de conhecimento da 

situação e pedindo-lhe para ir diretamente ao assunto para melhor entendimento e resolução 

do problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O senhor António Travasso tomou novamente a palavra, referindo que a obra não 

tem licença e que mais tarde a mesma foi embargada pelos serviços municipais, após queixa 
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efetuada por ele ao Município e ao IPAR. Mostrou-se assim incrédulo pela obra estar 

concluída, solicitando a destituição da deputada desta assembleia ou que a mesma o faça. 

Terminou, dizendo que este assunto irá para a comunicação social se não for solucionado. -----  

 ------------De seguida tomou a palavra a senhora Paula Travasso, começando por afirmar que 

sabe que os Municípios não discutem serventias e que as mesmas são discutidas noutras 

instâncias. Não obstante, acrescentou que naquela serventia passa o ramal de água há mais 

de 23 anos e que neste momento os funcionários do Município estão impedidos de efetuar a 

leitura do seu contador de água, que se encontra na sua propriedade, uma vez que o caminho 

foi vedado há mais de 3 meses pelo muro referido anteriormente. ---------------------------------------  

 ------------Informou ainda que alertou o Município para toda esta situação e que chegou a 

acordo com os funcionários para que ela própria desse a leitura todos os meses. Deste modo, 

rematou, continua à espera de respostas por parte do Município.  ---------------------------------------  

 

 ------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a intervenção de ambos e 

referiu que esta é uma questão em que têm que ser ouvidos os serviços municipais e o 

executivo, acrescentando que esta Assembleia é um órgão deliberativo e um ambiente de 

encontro dos munícipes se for essa a sua intenção, não tendo alguma vez presenciado, ou 

tomado conhecimento, de algo que o levasse a construir uma ideia de atuação desadequada 

de qualquer dos seus membros. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Para responder, foi concedida a palavra ao senhor Presidente da Câmara Municipal 

que começou por saudar todos os presentes, respondendo ao Munícipe que teria todo o gosto 

em esclarecer este assunto, mas não detém a informação necessária para o fazer. Convidou 

assim o senhor António Travasso e a senhora Paula Travasso a ir à Camara Municipal, 

afirmando que tem todo o gosto em recebe-los no dia seguinte no seu gabinete, na tentativa de 

esclarecer o assunto descrito. --------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a prontidão do senhor 

presidente da Câmara Municipal de Condeixa, na tentativa de solucionar a questão referida. ----  

 

2. Período Antes da Ordem do Dia 

 

2.1. Discussão e votação das atas da sessão extraordinária de 27 de julho e da sessão 

ordinária de 26de setembro de 2022 

 

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

Sessão Extraordinária do dia 27 de julho não lhe chegou nenhuma proposta de ajustamento ou 

correção, colocando-a a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ----------------- 
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------------Relativamente à Ata da Sessão Ordinária do dia 26 de setembro, o Senhor Presidente 

da Assembleia informou que não lhe chegou nenhuma proposta de ajustamento ou correção, 

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

-----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal transmitiu uma palavra de 

agradecimento e reconhecimento aos secretários desta Assembleia, pelo exaustivo trabalho de 

compilação da informação e preparação das propostas das atas. Agradeceu igualmente o 

apoio prestado pela Dr.ª Adelaide Montenegro na execução da última ata, uma vez que um dos 

secretários ficou de baixa médica, como referido anteriormente. -----------------------------------------   

 

2.2. Análise do Expediente e Informações 

 

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal começou por dar nota, como já tinha 

referido em sessões anteriores, do seu objetivo de descentralizar as sessões desta Assembleia 

nomeadamente para as sedes de freguesia, referindo que a falta de um sistema de som portátil 

para gravar as sessões é a razão de ainda não se ter iniciado este procedimento e 

comunicando ainda que a Câmara Municipal está a tratar da aquisição deste equipamento. -----  

 ------------O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou os senhores deputados das 

datas das sessões de Assembleia Municipal para o ano de 2023, mencionando que, havendo 

concordância de todos os membros, uma das datas pode merecer ajustamento, 

nomeadamente a de 24 de abril porque se situa numa, eventual ponte entre fim de semana e 

feriado. Com a concordância de todos, o senhor Presidente da Assembleia Municipal adiantou 

que, salvo alguma situação excecional, as datas das sessões da Assembleia Municipal para o 

ano de 2023 serão, 27 de fevereiro, 17 de abril, 26 de junho, 25 de setembro,18 de dezembro. -  

 ------------Comunicou também aos membros da Assembleia que irá pedir aos serviços para que 

seja enviado um e-mail, aos senhores deputados designados para comissões, a solicitar o 

ponto de situação dos trabalhos das diversas entidades em que participam, uma vez que já 

passou um ano das nomeações. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, informou que no dia seguinte terá lugar a reunião de Assembleia da CIM-

RC – Comunidade Intermunicipal de Coimbra, pelas 16 horas, em Mealhada, questionando os 

senhores deputados João Brito e Gisela Almeida (o Deputado Nuno Gaspar não se encontrava 

na sessão) se já teriam recebido a convocatória. -------------------------------------------------------------  

 

 ------------Neste ponto das Informações, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a 

palavra ao Senhor Presidente da Camara Municipal, a pedido deste, que começou por abordar 

a questão da expansão a Condeixa-a-Nova do Sistema de Mobilidade do Mondego, projeto que 

considera estruturante para o desenvolvimento de Condeixa e pelo qual se tem batido ao longo 

dos últimos anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ------------Referiu também que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) 

desenvolveu estudos com o objetivo de analisar a viabilidade económica e efetuar a avaliação 

de critérios relativos a potenciais canais de expansão do sistema a concelhos vizinhos, 

concluindo que o eixo de ligação Coimbra - IParque - Condeixa-a-Nova (Eixo3) é o que, em 

termos comparativos, reúne as melhores condições para vir a ser concretizado, com 

reconhecido mérito nas quatro dimensões estudadas: económico, operacional, urbano e social. 

De acordo com o previsto no relatório final do Estudo para a Expansão do Sistema de 

Mobilidade do Mondego, proposto no Plano Ferroviário Nacional, o Metrobus irá atravessar o 

Concelho de Condeixa-a-Nova, desde o centro da cidade de Coimbra até ao centro da vila de 

Condeixa-a-Nova. Este projeto prevê uma estação na Barreira, atravessa a EN1, tendo como 

última paragem contemplada neste eixo o Terminal Rodoviário, com um valor estimado em 39 

milhões de euros.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mais referiu, que a Expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego a Condeixa-a-

Nova é uma boa noticia para os munícipes e para o concelho, pelo que entendeu ser 

importante dar nota do ponto de situação deste projeto, já que é algo que mudará a forma de 

mobilidade da nossa população e da região. -------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, referiu que irá fazer chegar este estudo a todos os membros desta 

Assembleia, pois considera ser uma luta de todos os partidos políticos.  -------------------------------  

 

--------------De seguida, tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal, o qual 

destacou a importância desta expansão para as populações e principalmente para Condeixa-a-

Nova, tal como já havia referido no seu discurso proferido no âmbito das comemorações do dia 

do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- --------Manifestou também a sua satisfação e esperança na sua concretização, a qual 

contribuirá, sem dúvida para o desenvolvimento da região. ------------------------------------------------  

------------ Não havendo mais informações, o senhor Presidente da Assembleia passou para o 

ponto seguinte dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2.3. Intervenções dos Membros da Assembleia Municipal 

 

 ------------O deputado Luís Caridade deu início à sua intervenção, apresentando, em nome do 

grupo municipal do PS, um conjunto de questões que gostaria de ver esclarecidas e assinalar o 

reconhecimento obtido pelo Museu PO.RO.S, atribuído pela editora Inglesa de conteúdos para 

crianças Twinkle, que, nas palavras da sua editora de conteúdos Adriana Oliveira, refere que: 

“É um museu interativo que pode ser explorado por todos e em que a pedagogia se disfarça de 

brincadeira”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Sinalizou a distinção do “Selo de qualidade exemplar da água para consumo humano” 

de 2022, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 
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Foram reconhecidas 120 entidades gestoras de água em baixa com o selo de qualidade 

exemplar, reflexo da boa gestão da água em baixa, sendo que na região de Coimbra apenas 

Condeixa e Miranda do Corvo foram reconhecidos com esta distinção. --------------------------------- 

 ------------Destacou as novas infraestruturas para a venda de produtos locais no Mercado 

Municipal, que reforçam as condições para a venda e promoção da economia local e dos 

produtos endógenos da região de Sicó; -------------------------------------------------------------------------- 

 ------------No que diz respeito às questões, começa pelos Bombeiros Voluntários de Condeixa, 

questionando o ponto de situação relativo aos apoios para o novo quartel e se o protocolo de 

voluntariado tem tido muita adesão. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Gostaria também de saber, face às dificuldades financeiras do Clube de Condeixa, 

qual a posição da autarquia e eventuais apoios. --------------------------------------------------------------- 

 ------------No âmbito do alargamento dos Cemitérios de Anobra, Condeixa-a-Velha e Zambujal, 

sendo um investimento onde o papel do Município é determinante, questiona qual é o plano 

previsto para cada um deles. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Continuou afirmando a notória procura de espaço junto ao IC2 para a instalação de 

comércio, perguntando qual a posição do Município sobre esta crescente procura e se a 

mesma levanta alguma preocupação relativamente às necessidades de alterações nas 

infraestruturas de suporte.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Preguntou qual o ponto de situação relativamente à Urbanização Nova Conimbriga III.  

 ------------Relativamente à instalação da fibra ótica no Concelho, nas localidades do Zambujal, 

Serrazina e Rebolia, prevista até ao final do corrente ano, gostaria de perceber qual o ponto de 

situação deste assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Quanto ao cenário macroeconómico antecipa-se que a guerra, a inflação e as taxas 

de juro, façam antever um ano de 2023 com muitas dificuldades, quer para as autarquias quer 

para as famílias. Para além dos apoios sociais já em curso e que muita ajuda tem prestado, 

pregunta se estão previstos novos apoios e se está prevista uma monitorização de alguns 

indicadores para que se possam implementar medidas extraordinárias. ------------------------------- 

 ------------Relativamente às obras da piscina da Ega, verifica que foram retirados valores do 

orçamento municipal, pelo que questiona qual o plano para as referidas obras.  ---------------------  

 ------------Terminou a sua intervenção, mencionando que a intervenção do público é, e será 

sempre, bem-vinda. No entanto, ao pedir a destituição de um membro desta Assembleia, por 

um alegado comportamento do foro privado e não centrar-se exclusivamente no problema e na 

forma como este impacta com os seus direitos, considera que esta intervenção foi claramente 

despropositada e procurou atingir outros fins. ------------------------------------------------------------------  

-----------O deputado José Cura deu início à sua intervenção, referindo que a obra da Fábrica da 

Cerâmica de Conimbriga finalmente parece avançar, apesar do claro atraso. Mas chegado a 

este ponto, é muito relevante saber o que pensa o Executivo sobre o que fazer em concreto 
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naquele espaço quando a obra terminar, questionando qual a programação a realizar e o seu 

uso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------No âmbito do Dia Mundial do AVC, informou que houve muitas queixas de pais com as 

condições de deslocação dos meninos do 1º ciclo, no passado dia 28 de outubro, em dia de 

muita chuva. Interrogou se estes eventos não podem ser concretizados em locais abrigados em 

dias de previsível chuva e ser realizado o transporte das crianças. -------------------------------------- 

----------Ainda na temática da Educação, declarou que os pais do concelho agradecem o 

esforço do Município na aquisição e disponibilização de forma gratuita de uma anuidade da 

Escola Virtual – Plataforma Educativa Digital, de uma empresa privada. No entanto, a intenção 

passou por um prazo de entrega sem qualquer justificação possível, a não ser pela espera da 

impressão de um panfleto de campanha com a foto do sr. Presidente. Questiona assim se foi 

essa a razão do atraso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----------Prosseguiu a sua intervenção, referindo que em novembro o Município organizou uma 

formação de Sobremesas da Escola Condeixa FoodLab, mas que foi realizada na cozinha do 

Centro Educativo da Escola Básica Nº3. Deste modo, questiona se a estrutura física, chamada 

Escola Condeixa FoodLab, não tem condições para uma formação sobre doces. Adianta que o 

tempo tem demonstrado que aquele espaço, destinado inicialmente e prometido como co-

working dos condeixenses, foi-lhes retirado com a opção FoodLab, sem que para essa mesma 

finalidade tenha sido encontrada solução alternativa.  -------------------------------------------------------  

---------- No que diz respeito à obra da construção dos passadiços na zona do Rio de Mouros, 

questiona qual é o seu estado e quais as razões do seu atraso. ----------------------------------------- 

-----------Notifica que receberam queixas de famílias que foram excluídas da aplicação de 

tarifários familiares no pagamento das faturas de água e saneamento por não cumprirem os 

requisitos do conceito de família numerosa presente no Regulamento Municipal de 

Fornecimento de Água do Município de Condeixa. Vêm, desta forma, propor que o artigo 65º 

do referido Regulamento, na componente da composição do agregado familiar do tarifário 

familiar, sofra uma alteração pontual e simples, que considere como família numerosa uma 

família que tenha 5 ou mais pessoas e não que “ultrapasse os 5 elementos”, como atualmente 

refere. Isto, tendo em conta as melhores práticas e recomendações, incluindo da Associação 

Portuguesa de Famílias numerosas e principalmente da Entidade Reguladora (ERSAR) que 

refere “agregado familiar que ultrapasse os quatro elementos”. Menciona ainda que são tempos 

difíceis para as famílias, mas pensa que todos temos o bom senso de concordar que uma 

família de 5 elementos, nos tempos presentes, é numerosa. Remata com a convicção que esta 

alteração terá pouco impacto financeiro nas receitas camarárias.  ---------------------------------------  

 ------------Termina com a sugestão de que esta alteração proposta, dada a natureza anual da 

análise destes casos e o tempo que demorará a concretizar, deverá produzir efeitos a 1 de 

janeiro de 2023, ou seja, tendo um efeito retroativo que beneficie estas famílias. Fica então a 

proposta do PSD para esta alteração. ---------------------------------------------------------------------------- 
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---------O deputado Eduardo Alcouce deu início à sua intervenção, cumprimentando todos os 

presentes e endereçando boas festas para todos em família. Salientou ainda que o próximo 

ano será desafiante.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------Relativamente ao Clube de Condeixa, como referiu o deputado Luís Caridade gostaria 

de saber qual o ponto de situação. -------------------------------------------------------------------------------- 

------------Questiona também sobre a Fundação Ana Laboreiro D’Eça. ----------------------------------- 

------------Termina, desejando a todos votos de um Bom Ano.  ---------------------------------------------  

------------A Deputada Alice Silvério iniciou a sua intervenção, referindo que a sua intervenção 

nesta Assembleia incide mais uma vez sobre dois assuntos que o PSD considera importantes 

para os condeixenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------O primeiro assunto tem a ver com as reuniões da ACES (Agrupamento de Centros de 

Saúde) do Baixo Mondego. Já trouxe este assunto aqui a esta Assembleia, referindo que até 

hoje não foi ainda contactada para tomar posse nessa entidade. Como todos sabem, foi eleita 

por esta Assembleia, por unanimidade até, como representante deste órgão naquela entidade, 

pelo que considera inusitado não tomar posse. Atendendo à situação atual na área da Saúde, 

com a formação de uma nova equipa de gestão, presidida pelo Professor Fernando Araújo e 

também com uma futura transferência de competências na área da saúde, considera que era 

importante alguém desta Assembleia estar na ACES Baixo Mondego. Entende assim que é 

urgente essa situação ser resolvida. Ainda nesta temática, questiona o senhor Presidente da 

Câmara Municipal qual a aplicação a tomar referente ao Decreto-Lei nº 84º-E/2022, que entrou 

em vigor no passado dia 15 de dezembro, que prevê o quadro de transferência de 

competências no domínio da saúde para os órgãos municipais e entidades intermunicipais e, 

tal como no anterior, transfere para as autarquias a gestão de prestação de cuidados de saúde 

primários para os Municípios.----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------O segundo assunto refere-se novamente à fundação D. Ana Laboreiro D’Eça, 

perguntando ao senhor Presidente da Fundação qual o ponto de situação atual, 

nomeadamente no que concerne aos seus estatutos. -------------------------------------------------------- 

 ------------Por último, felicita o senhor deputado Tiago Picão pela sua nomeação como 

Comandante do Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, questionando o senhor 

Presidente da Camara Municipal se efetivamente podemos contar com o novo quartel dos 

Bombeiros para 2024.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------A deputada Gisela Almeida deu início à sua intervenção, felicitando todas e todos pela 

forma como se têm dedicado à nossa comunidade.  ---------------------------------------------------------  

---------No que se refere à Construção da Urbanização Nova Conimbriga III, questiona se já 

existe o relatório da consulta pública.  ---------------------------------------------------------------------------  

---------Ainda no âmbito da construção, pergunta se o acesso pedonal está bem estudado, face 

às obras de requalificação da Fábrica da Cerâmica e face à localização da mesma. Continuou, 

referindo que com o impacto que estes fatores têm na saúde de uma população, é necessário 
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refletir sobre a importância de se repensar o urbanismo, implementar espaços de circulação 

pedonal das pessoas entre as várias urbanizações da vila, criar uma ciclovia integrada na Vila 

de Condeixa e repensar a acessibilidade às principais Cidades, tendo por base os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mais do que pensar em Smart City, aqui temos de 

“Pensar Condeixa” como uma “Smart Village”. ----------------------------------------------------------------  

-----------Interrogou também se o Projeto “O Peão é Rei”, ainda está em andamento e quais os 

resultados obtidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Como membro da Comissão de Acompanhamento da situação do Hospital Dona Ana 

Laboreiro D'Eça, questiona sobre a situação daquele Hospital, estando certa da sua 

importância face às necessidades existentes na prestação de cuidados de saúde à população, 

nomeadamente à população idosa. Como representante na equipa para a Igualdade na Vida 

Local de Condeixa, pretende saber se existirá uma primeira reunião de tomada de posse, face 

à importância de realizar o levantamento das necessidades existentes, de modo a delinear 

programas de promoção e intervenção ajustados. ------------------------------------------------------------  

----------Relativamente à igualdade de género no desporto - apreciaria saber se existem 

indicadores de que o desfecho da equipa feminina de futebol seria este, referindo-se ao facto 

de a equipa feminina ter terminado. Considera que tem um impacto negativo no plano de 

igualdade de género no desporto.  --------------------------------------------------------------------------------  

----------Por último, questiona o ponto da Situação do Programa de Formação e Implementação 

do Suporte Básico de Vida e DAE. -------------------------------------------------------------------------------- 

----------O Deputado José Luís Rebelo deu início à sua intervenção, felicitando o Sr. Presidente 

da Câmara pelo facto de ter conseguido que o MetroBus chegasse a Condeixa, concluindo que 

é um equipamento que muita falta faz às gentes de Condeixa.  ------------------------------------------  

----------Prosseguiu, referindo que o senhor Presidente da Assembleia nas últimas Assembleias 

tem ouvido aqui várias intervenções e questões serem respondidas pelo Sr. Presidente da 

Câmara ou pelos Srs. Vereadores conforme o Sr. Presidente da câmara os solicita ou autoriza. 

No entanto, depois de esses esclarecimentos serem dados ou implicitamente descarregados 

do seu conteúdo, acaba a abordagem ao assunto. Por vezes, o esclarecimento é feito “à 

medida” e em boa verdade informa que não fica esclarecido. Recomendou assim que seria 

bom que, caso alguém quisesse esclarecimentos adicionais, que o pudesse fazer, ou mesmo 

sobre intervenções de outros deputados ou bancada, afirmando que seria uma forma de existir 

mais debate e mais democracia. ----------------------------------------------------------------------------------  

---------Afirmou que na última Assembleia ouvimos a declaração de voto da bancada do PS em 

relação à retenção de IRS e a comparação com outros concelhos, sendo uma boa 

comparação. Todavia, continua a procurar perceber o porquê de Cantanhede ter taxas de 

derrama e as empresas continuarem a instalar as suas delegações e/ou sedes nesse 

Concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------No que diz respeito às piscinas Municipais da Ega, referiu que na última Assembleia o Sr. 

Presidente da Câmara mencionou o seguinte: “…na próxima reunião desta Assembleia já 

deverá ter o valor previsto para a construção das novas piscinas municipais.” Gostaria de ser 

esclarecido, se se referia a construção de novas piscinas municipais ou reparação das 

existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------No âmbito da instalação de fibra ótica na Rebolia e Serrazina, sabe que a obra já se 

iniciou e em breve estará a funcionar, pelo que questiona o que falta no Concelho e para 

quando está previsto. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

--------Aproveita ainda para questionar qual é a cobertura de saneamento no Concelho. ---------- 

--------Terminou a sua intervenção, afirmando a sua preocupação sobre a documentação que 

recebeu referente aos limites da freguesia de Ega. Dá o exemplo de a Associação da Arrifana, 

com estes limites, pertencer à União das Freguesias e Condeixa-a-Velha/Condeixa-a-Nova, 

pelo que solicita esclarecimento sobre este assunto.  -------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente de Assembleia agradeceu a intervenção e deu nota que esta 

Assembleia é um colégio que delibera; sendo assim, a deliberação é tão mais conseguida 

quanto mais informada for. Nesse sentido, solicita a todos os deputados que este tipo de 

questões, as quais exigem uma preparação prévia das respostas, nomeadamente através da 

recolha de dados e informações, lhe sejam previamente endereçadas, para que as possa 

encaminhar para o senhor Presidente da Câmara Municipal, de modo a serem respondidas de 

forma clara e objetiva aquando da sua colocação.------------------------------------------------------------- 

---------A deputada Diana Santos deu início à sua intervenção, questionando se a Câmara apoia 

a candidatura do Agrupamento de Escolas à construção de um centro tecnológico ou irá 

apostar no ensino privado, nomeadamente na deslocação de alunos para a escola profissional 

recentemente inaugurada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O deputado Miguel Pessoa deu início à sua intervenção, propondo o prolongamento, no 

lado poente do Mercado Municipal, do estacionamento de automóveis para os utentes, 

feirantes e caravanistas em terrenos agrícolas, através da aquisição da grande faixa de 

espaço, a negociar com os atuais proprietários. ---------------------------------------------------------------  

---------Continuou, propondo a criação do Centro Internacional de Documentação do Mosaico 

Antigo e Contemporâneo [CIDMAC], à semelhança do que existe em Ravenna, Itália. -------------   

---------Manifestou o seu aplauso pela ação de valorização dos troços do Aqueduto de 

Conímbriga que se conservam entre a Nascente de Alcabideque e a Cidade Romana, levada a 

efeito pela União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova. Nesse sentido, 

propõe a realização de uma ação semelhante de valorização dos troços da muralha romana 

que se conservam do lado norte e do lado sul da encosta do planalto da Cidade Romana de 

Conímbriga, tanto na vertente de Rio de Mouros como no que dá para Condeixa-a-Velha, no 

âmbito do programa de ações do Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga 

a Património Mundial da Unesco. ---------------------------------------------------------------------------------  
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------------A deputada Ana Sofia Pereira deu início à sua intervenção, questionando o senhor 

Presidente da Câmara Municipal se está prevista a criação de espaços físicos ou programas 

dirigidos à comunidade juvenil do Concelho, que possam integrar diversão, espaço lúdico e 

pedagógico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao senhor Presidente da Camara Municipal, para que este 

prestasse os esclarecimentos solicitados.  ----------------------------------------------------------------------  

---------- --O senhor Presidente da Câmara Municipal concordou com o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal no que diz respeito à apresentação prévia dos assuntos que os senhores 

deputados queiram ver esclarecidos nestas sessões, pois só assim conseguirá responder 

objetivamente ao solicitado ou, em alternativa, fazer-se acompanhar de quem o possa fazer. ---  

---------- --Em resposta às intervenções dos senhores deputados, começando pela do Deputado 

Luis Caridade, na qual assinalou o reconhecimento obtido pelo Museu PO.RO.S, atribuído pela 

editora Inglesa de conteúdos para crianças Twinkle, o Senhor Presidente referiu que é o 

resultado do trabalho que tem vindo a ser feito nesse sentido, pelo que se trata de um 

reconhecimento mais do que merecido. Mais referiu, que ainda hoje luta para que hajam mais 

visitantes e este local seja reconhecido por mais pessoas. Referiu ainda que o património 

romano é o que nos distingue nomeadamente através do Museu PO.RO. S e de Conimbriga. --- 

---------- --No que diz respeito à distinção do “Selo de qualidade exemplar da água para 

consumo humano” de 2022, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu nota que é o 3º ano 

consecutivo que o recebemos e que este é atribuído pela ERSAR - Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos, entidade independente e externa. Ressalvou que na região de 

Coimbra foram 3 os Municípios a serem reconhecidos com esta distinção (Cantanhede, 

Miranda do Corvo e Condeixa-a-Nova) e não dois, tal como o deputado Luís Caridade referiu. -  

---------- --Relativamente à requalificação do Mercado Municipal, confirmou que já foi feito um 

investimento inicial com o apoio das Terras de Sicó e que é ainda intenção deste Executivo 

reforçar as condições para a venda e promoção da economia local e dos produtos endógenos 

da região, nomeadamente através da abertura de uma loja para potenciar a sua venda. ---------- 

---------- --No que concerne aos apoios atribuídos e a atribuir à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, esclareceu que, para além do apoio atribuído às 

duas EIP´s no valor de 135 mil euros, do valor pago pelo uso do Cineteatro e dos valor previsto 

no protocolo celebrado anteriormente com aquela Associação, no âmbito da construção do 

novo Quartel, está ainda prevista a atribuição de um conjunto de apoios no valor de 90 mil 

euros, destinados à concretização de salas de apoio às operações e conferências. ----------------  

---------- --Ainda no âmbito dos apoios prestados por este Município aos Bombeiros Voluntários, 

referiu que os mesmos foram reforçados com a aprovação do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Condeixa-a-Nova, 

o qual prevê outras regalias, tais como a redução do IMI e das tarifas de água, que não 
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estavam previstas no Protocolo entretanto revogado pelo citado Regulamento, já que os apoios 

nele previsto estavam mais direcionados para o ensino superior. ----------------------------------------  

---------- --De seguida, uma vez que o novo Comandante dos Bombeiros se encontra presente, 

não nesta qualidade, mas como membro da mesa desta Assembleia, aproveitou para mais uma 

vez o felicitar pelo novo cargo, que com certeza desempenhará com empenho e zelo. ------------  

---------- --Respondendo às questões levantadas acerca do Clube de Condeixa e da extinção da 

equipa feminina, informou que só para o Cube de Condeixa são atribuídos apoios no valor de 

150 mil euros, ao invés dos 58 mil euros que inicialmente eram atribuídos. Mais informou, que 

relativamente ao fim do futebol feminino, não foi solicitada qualquer intervenção deste 

Município neste processo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ressalvou que a Câmara Municipal não é o Clube de Condeixa, no entanto, preocupou-

se com a extinção desta equipa, estando disposta a ajudar dentro do que é regulamentar e 

legalmente possível. Informou ainda, que lhe foram apresentadas várias razões para a tomada 

desta decisão, as quais não se prenderam só por questões financeiras, até porque este facto 

prejudica o apoio atribuído por este Município ao Clube, uma vez que o mesmo é calculado 

com base em alguns critérios, como é o caso do número de equipas inscritas nas respetivas 

federações e do número de atletas. ------------------------------------------------------------------------------  

-----------Por último, referiu que tem conhecimento que o Clube está a fazer uma restruturação, 

a qual lhe parece bastante cautelosa.  ---------------------------------------------------------------------------  

---------- --Relativamente ao alargamento dos cemitérios de Anobra, Condeixa-a-Velha e 

Zambujal, o Senhor presidente da Camara Municipal deu nota de que se tratam de obras 

urgentes, sendo a sua concretização uma preocupação forte deste executivo. -----------------------  

 ------------No que diz respeito ao alargamento do cemitério de Condeixa-a-Velha, informou que 

o processo está mais adiantado, uma vez que o projeto já foi elaborado, estando para breve a 

abertura do procedimento para realização da respetiva obra. No que se refere ao cemitério de 

Anobra, deu conta de que o terreno para alargamento do mesmo já foi adquirido e que urge dar 

início à obra. Relativamente ao cemitério do Zambujal, informou que está em fase de conclusão 

a elaboração do projeto para o seu alargamento, o qual será mais célere dada a sua 

simplicidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Por último, ressalvou que, pese embora se tratem de obras da responsabilidade das 

respetivas freguesias por serem as proprietárias dos cemitérios, terão sempre o apoio deste 

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

-----------Em resposta à questão colocada pelo deputado Luís Caridade sobre a posição do 

Município em relação à crescente procura de espaços junto ao IC2 para a instalação de 

comércio e se a mesma levanta preocupação relativamente às necessidades de alterações nas 

infraestruturas de suporte, o senhor Presidente da Câmara Municipal começou por dar nota de 

que o IC2 já foi um problema muito forte, chegando mesmo a ter sido considerado um entrave 

ao desenvolvimento desta região, mas hoje é visto como uma oportunidade para fomentar a 
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economia local. Neste sentido, realçou a pertinência deste assunto, dando conta que é uma 

questão que merece reflexão, uma vez que tem conhecimento que há um forte interesse, não 

formalizado, na aquisição de espaços por parte de entidades ligadas à comercialização. ---------  

----------Para responder ao tema da Urbanização Nova Conímbriga III, o senhor Presidente da 

Câmara Municipal solicitou esclarecimentos ao senhor Vice-presidente, o qual referiu que em 

breve será apresentado o relatório da consulta pública. -----------------------------------------------------  

----------Para dar o ponto de situação relativamente à obra de instalação da fibra ótica no 

concelho, o senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao senhor vereador Carlos 

Canais, o qual começou por relembrar que esta obra não é da responsabilidade da Autarquia, 

no entanto, a mesma está a ser devidamente acompanhada. Prosseguiu, dando conta que de 

acordo com a última conversa tida com a empresa responsável pela obra, a fibra ótica já 

estaria instalada e pronta a ser ligada às casas dos utilizadores, provavelmente no primeiro 

trimestre de 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Por último, informou que os locais que ainda não têm internet com tecnologia de fibra 

ótica são Furadouro, Rebolia, Serrazina, Vale de Janes, Relves, Presa, Zambujal, Serra de 

Janeanes, Taveira, Peixeiro, Cadaval, Brucos, Vila Seca, Benda fé, Casal dos Balaus e 

Alcouce, ressalvando que posteriormente estes locais também serão alvo de intervenção. -------  

---------- --Relativamente à questão colocada pelo deputado Luís Caridade referente à previsão 

de medidas extraordinárias de apoio às famílias, o senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que a Autarquia tem um programa permanente de diagnóstico para a sinalização de 

casos. Aproveita para responder também à questão da Saúde colocada pela deputada Alice 

Silvério, referindo que esta autarquia é uma das 104 Câmaras Municipais que ainda não 

aceitou a transferência de competências nesta área, uma vez que surgiram algumas dúvidas 

relativamente à informação prestada aos Municípios. -------------------------------------------------------  

---------- --Na sequência da intervenção do senhor deputado Luís Caridade sobre as Piscinas da 

Ega, o senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou ao senhor Vice-Presidente da Câmara 

que prestasse os devidos esclarecimentos, o qual esclareceu que é objetivo deste Município 

solicitar a uma empresa especializada na área que fizesse o levantamento das necessidades 

para a intervenção nestas piscinas, uma vez que se chegou à conclusão que o orçamento 

anteriormente apresentado não seria o indicado. Mais referiu, que assim que haja mais 

novidades fará chegar a informação ao senhor Presidente da Câmara Municipal que 

posteriormente a encaminhará para esta Assembleia. -------------------------------------------------------  

-----------Ainda no uso da palavra, o senhor Vice-presidente da Câmara Municipal pronunciou-se 

relativamente à Fundação Dona Ana Laboreiro D’Eça, dando conta que, como todos sabem, 

trata-se de um processo lento, complexo e difícil, realçando o esforço que tem sido feito no 

sentido de dar ao edificado a finalidade na área da Saúde ou da Ação Social, tal como era 

pretendido pelo seu benemérito. Mais, deu conta que a Direção desta Fundação é composta 

por ele próprio como presidente, pela vereadora Ana Manaia, por Manuel Branquinho, como 
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representante da Santa Casa da Misericórdia Condeixa-a-Nova e pelo Padre Luís Costa, 

enquanto representante da Igreja.  Por último, deu conta que a última comunicação que 

recebeu foi no passado dia 13 de dezembro, proveniente do Gabinete do Primeiro Ministro, 

onde foram colocadas algumas questões, pelo que solicitou uma reunião ao advogado desta 

Fundação para elaboração da resposta às mesmas e assim aprovarmos os seus estatutos para 

se tornar uma IPSS.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal para dar 

nota que o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova acabou de lhe 

enviar por e-mail a comunicação referida, que mais tarde fará chegar aos membros desta 

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

----------Em resposta ao deputado José Cura, o senhor Presidente da Câmara Municipal 

prosseguiu a sua intervenção, mencionando que a obra da Fábrica de Cerâmica de Conimbriga 

é um projeto de referência para o Concelho e que estão empenhadíssimos na sua 

concretização, pelo que foi apresentada candidatura a fundos comunitários, a qual foi aceite e 

reforçada com um prémio. Mais referiu, que efetivamente houve alguns contratempos com o 

empreiteiro da obra, os quais não se puderam prever o que levou ao seu atraso. De seguida, 

informou que a intenção não é dedicar somente aquele espaço à cerâmica de Condeixa e por 

isso estamos a trabalhar com o IPN no sentido de potencializar o mesmo. Mais informou, que 

vai ser um espaço dedicado à cerâmica e às suas gentes, com possibilidade de arrendamento 

de espaços e de co-working, mas o objetivo principal é manter as nossas tradições na cerâmica 

porque a tradição tem tendência a desaparecer com as pessoas e nós não queremos isso, daí 

a criação de melhores condições para os artesãos para que não desapareça o saber fazer.  ----  

-----------No que diz respeito à Escola Condeixa FoodLab, informou que não tem dúvidas que foi 

uma boa opção aceitar esta parceria com o Turismo de Portugal. Mais informou, que aquela 

escola não é somente um espaço de Condeixa, é um espaço da região e do País. -----------------  

 ------------Relativamente ao facto da formação de sobremesas se ter realizado na cozinha da 

escola Básica nº 3, julga que tal decisão ter-se-á verificado devido ao número de formandos 

e/ou às condições necessárias à sua concretização.  --------------------------------------------------------  

-----------Relativamente à questão do evento realizado no âmbito do Dia Mundial do AVC, 

esclareceu que o mesmo não foi organizado pela Câmara Municipal, realçando que foi um 

projeto ganho pela escola da Anobra que, no entanto, promoveu o Concelho. -----------------------  

-----------Ainda na temática da Educação e no que se refere à afirmação do senhor deputado 

José Cura sobre a Escola Virtual – Plataforma Educativa Digital, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal considerou uma ideia disparatada o facto do mesmo estar a associar o 

atraso no prazo de entrega à espera da impressão de um panfleto de campanha com a sua 

foto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio a vereadora Ana Manaia, para esclarecer que o processo decorreu dentro da 

normalidade, uma vez que a adesão ocorreu em setembro. Posteriormente, todo o processo 
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passou pela recolha de dados relativos aos alunos pelas escolas, o que foi um pouco mais 

moroso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------No que diz respeito à obra da construção dos Passadiços na zona do Rio de Mouros, o 

senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o primeiro concurso lançado ficou 

deserto, situação que o preocupa bastante e que cada vez mais está a ser recorrente. A 

previsão para o términus do novo concurso é no final de janeiro de 2023, pelo que ainda não se 

verifica qualquer atraso. Assim sendo, considera não fazer sentido a questão colocada. ----------  

----------Relativamente à proposta de alteração do artigo 65º do Regulamento Municipal de 

Fornecimento de Água do Município de Condeixa-a-Nova na componente da composição do 

agregado familiar do tarifário familiar, que considera como família numerosa uma família que 

tenha 5 ou mais pessoas ao invés da que “ultrapasse os 5 elementos” como atualmente prevê, 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conta que está aberto a propostas, 

agradecendo a sugestão apresentada, a qual merece reflexão.-------------------------------------------- 

----------Ressalva que não houve qualquer alteração (entenda-se, agravamento) às tarifas 

municipais sendo este facto uma mais valia também para as famílias.  ---------------------------------  

------------Em resposta à deputada Gisela Almeida referente ao projeto “O Peão é Rei”, informou 

que o mesmo existe e está em andamento, pelo que se compromete a fazer chegar a esta 

Assembleia o relatório com os resultados obtidos. ------------------------------------------------------------ 

------------Relativamente à questão de Pensar Condeixa como uma Smart Village, como referiu a 

deputada Gisela Almeida, o senhor Presidente da Câmara Municipal informou que pela breve 

leitura que fez lhe parece que com as novas alterações aos critérios só falta o critério do ensino 

superior para Condeixa passar a cidade, adiantando ainda que o novo orçamento contempla 

iniciativas para Smart Villages. -------------------------------------------------------------------------------------  

------------No que concerne ao ponto de situação do programa de formação e implementação do 

suporte básico e DAE, o senhor Presidente da Câmara Municipal informou que os 

equipamentos estão devidamente instalados e as pessoas que os irão utilizar receberam 

formação adequada, encontrando-se aptas para os utilizar.  ----------------------------------------------  

-----------Para dar resposta à questão colocada pelo deputado Luís Rebelo sobre qual é a 

cobertura de saneamento no Concelho, o senhor Presidente da Câmara Municipal 

comprometeu-se a encaminhar a esta Assembleia o documento técnico com o valor correto da 

taxa de cobertura da rede de saneamento, para não correr o risco dar informações incorretas. -  

----------Relativamente à preocupação manifestada pela deputada Diana Santos referente à 

aposta deste Município no ensino privado, o senhor Presidente da Câmara Municipal explicou 

que o investimento feito no ensino privado não coloca em causa o ensino profissional na 

Escola Fernando Namora. Não foi, nem será nunca intenção deste executivo descontinuar 

qualquer formação profissional pública no Concelho, até porque sempre se teve o cuidado de 

não fazer nada igual ao que existe ou ao que está previsto, cuidado esse que foi transmitido à 

CIM, que define os cursos ou à DGESTE, que os autoriza. Mais explicou, que a promoção da 
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formação profissional é muito importante dada a falta de técnicos, como é o caso de eletricistas 

e canalizadores.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------No que concerne aos comentários proferidos pelo deputado Miguel Pessoa aquando da 

sua intervenção, o senhor Presidente da Câmara Municipal começou por lhe dar razão no que 

se refere ao estacionamento do Mercado Municipal, que apesar de ser imenso está a tornar-se 

insuficiente face ao crescimento habitacional. Como este tema também é uma preocupação 

deste executivo, uma das alternativas em análise é fazer a ligação do Mercado à farmácia da 

Quinta de S. Tomé pela estrada de terra batida, para assim se criarem estacionamentos no 

terreno que ali existe, propriedade deste Município. ---------------------------------------------------------- 

-----------No que respeita à proposta para realização de ação semelhante na parte não 

valorizada dos troços da muralha romana no âmbito do programa de ações do Movimento para 

a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal reforça o facto de que Conímbriga não é gerida pela Câmara 

Municipal, mas se não fosse esta, nem aqueles trabalhos tinham sido efetuados. ------------------- 

 ------------Referiu ainda que proceder à conservação da mesma, para além de ser 

financeiramente impossível carece da autorização da Direção Geral do Património Cultural.  ----  

------------Após estas intervenções, o membro da Assembleia Ana Sofia Apolónio ausentou-se 

da reunião, não tendo participado nas deliberações seguintes. -------------------------------------------  

 ------------Ausentou-se igualmente o membro da Assembleia Diogo Costa, que não participou 

da deliberação seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
3. Ordem do Dia 

 

3.1. Adesão do Município de Condeixa-a-Nova à Associação Portuguesa de 

Distribuição e Drenagem de Águas (APDA). 

 

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

 ------------No cumprimento deste ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal solicitou ao senhor Presidente da Câmara Municipal que fizesse uma 

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

 ------------O senhor Presidente da Câmara começou por referir que esta entidade é uma 

associação de distribuição e drenagem de águas sem fins lucrativos, que foi fundada em 1988 

e cujo principal objetivo é a conservação e defesa das entidades e organismos de distribuição 

de águas em baixa. Realçou também que esta adesão poderá oferecer uma aprendizagem a 

nível tecnológico, de boas párticas e normativo. --------------------------------------------------------------   

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção, o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal colocou esta proposta à votação. ---------------------------------  
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 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de 

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

 

 ------------Neste momento regressou ao auditório o membro da Assembleia Diogo Costa, que 

participou das deliberações seguintes. ---------------------------------------------------------------------------  

 

3.2. Proposta de autorização de Delegação de Competências do Município de Condeixa-

a-Nova na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM-RC, relativas à 

função de Entidade Gestora da AIGP - Área Integrada de Gestão da Paisagem.  

 

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

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

Municipal solicitou ao senhor Presidente da Câmara Municipal que fizesse uma breve 

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

 ------------O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a Área Integrada de Gestão 

da Paisagem engloba a floresta e o seu aproveitamento e os recursos financeiros inerentes. ----  

 ------------Realça ainda que tudo o que é efeito em escala nesta área em especifico é uma 

mais-valia e que esse é o objetivo da CIM.  --------------------------------------------------------------------  

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção, o senhor 

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

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

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

 

3.3. Aprovação das Demonstrações Previsionais 2023 - 2027. 

 

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

 ------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal que fizesse uma breve contextualização deste assunto. ---------------------------- 

-------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal descreveu sucintamente os aspetos mais 

relevantes do orçamento proposto, realçando os principais investimentos que a Câmara prevê 

realizar, solicitando ao senhor Presidente da Assembleia Municipal autorização para a 

intervenção complementar do Dr. Sérgio Fernandes, Diretor de Departamento Administrativo, 

Financeiro e Educação, na apresentação e esclarecimento dos diversos aspetos desta 

proposta, pedido ao qual o senhor Presidente da Assembleia Municipal anuiu.----------------------- 

-------------O Dr. Sérgio iniciou a sua intervenção, dando uma explicação sobre as 

demonstrações previsionais de 2023 a 2027, informando que as mesmas foram elaboradas 

respeitando as regras previsionais e os princípios estabelecidos no RFALEI, no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), o qual não foi revogado na íntegra pelo SNC-
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AP, bem como na Lei do Orçamento de Estado para 2022. No estrito cumprimento da NCP 26, 

as demonstrações previsionais são compostas pelo Orçamento, enquadrado num Plano 

Orçamental Plurianual (POP) e Grandes Opções do Plano (GOP´s.-------------------------------------  

 ------------ De acordo com o documento apresentado, o Orçamento para o ano de 2023 totaliza 

20.200.350,00 euros (vinte milhões duzentos mil trezentos e cinquenta euros). ---------------------- 

 ------------Relativamente à receita, prevê-se arrecadar, no ano de 2023, uma receita corrente de 

14.861.185,00 euros e 5.339.165,00 euros de receita de capital. ----------------------------------------- 

 ------------No que diz respeito à vertente da despesa, o valor global do Orçamento para 2023 

decompõe-se em 14.666.484,00 euros para despesas correntes e 5.533.866,00 euros para 

despesas de capital. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------Quanto às Grandes Opções do Plano, estão inscritos 13.399.787,00 euros, dos quais 

8.693.653,00 euros incluídos nas Atividades Mais relevantes (AMR) e 4.706.134,00 euros 

inseridos no Plano Plurianual de Investimentos (PPI). ------------------------------------------------------- 

 ------------Face a estes valores, o Orçamento para 2023 cumpre a regra do equilíbrio 

orçamental consagrada no artigo 40.º do RFALEI, uma vez que a diferença entre a receita 

corrente e a despesa corrente com o valor médio das amortizações de empréstimos de médio e 

longo prazo apresenta um saldo positivo de 10.171 euros. Deu-se igualmente cumprimento ao 

princípio do equilíbrio orçamental, segundo o qual as receitas correntes terão de ser superiores 

às despesas correntes, uma vez que a poupança corrente se cifra em 194.701,00 euros. --------  

 ------------Saliente-se que a observação da regra do equilíbrio orçamental se encontra 

suspensa, nos termos da Lei do Orçamento de Estado para 2022, traduzindo-se a prudência na 

elaboração do Orçamento.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A proposta das Demonstrações Previsionais 2023-2027 tem em consideração as 

perspetivas de evolução do cenário macroeconómico do país, sem descurar as prioridades do 

executivo camarário na prossecução duma estratégia de desenvolvimento económico e social 

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

------------Em virtude de se terem registado pedidos de intervenção, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao deputado José Cura que ressalvou que o investimento 

nas freguesias é, mais uma vez, uma das partes pobres do orçamento municipal de Condeixa. 

------------Deixou como exemplo a União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé, com obras 

específicas, que tem apenas prevista, salvo erro, uma intervenção numa estrada municipal no 

valor de 25 000,00 euros, intervenção essa já prevista desde o Orçamento de 2018. Como tal, 

insta-se o executivo municipal a ponderar uma maior aposta nas freguesias não urbanas do 

concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------De seguida tomou a palavra a deputada Diana Santos, que veio demostrar o 

desagrado pela desconsideração pelos partidos da oposição e autarcas. Numa simulação de 

abertura e acolhimento de algumas propostas da Oposição, parece que só as que aparentaram 

um mero caráter programático mereceram a viabilização pelo PS. Informa que não pode dizer 
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que houve falta de diálogo porque efetivamente foram ouvidos, afirmando, todavia, que foi um 

diálogo de faz-de-conta. E já no ano passado usou esta frase, que passou a ler: “o 

cumprimento da formalidade não basta para o exercício do verdadeiro direito de oposição”, 

questionando: “Afinal, o que é o direito de oposição?” -------------------------------------------------------  

 ------------Referiu no ano passado não estiveram presentes porque não lhes fazia sentido que 

ouvissem o PSD acerca de documentos sobre o orçamento e as GOP, que além de não lhes 

ter sido envidados num timing realista, já tinham sido enviados para discussão na Câmara 

Municipal. Este ano, o processo foi cumprido e por isso participaram no que consideram ser um 

exercício de democracia pluralista. Porém, afirmou que continua o faz-de-conta. Propostas 

desconsideradas e propostas de outros partidos que já tinham sido desconsideradas no 

Orçamento do ano anterior, não se cumprem e desaparecem das GOP.  ------------------------------  

----------Informou que as propostas apresentadas pelo PSD iam de encontro ao que consideram 

ser uma lacuna no Orçamento que é apresentado, não corresponde aos desafios e às 

exigências que hoje se colocam ao Município. ----------------------------------------------------------------- 

---------O senhor presidente da Câmara Municipal pediu a palavra, acautelando que não pode 

aceitar o que a deputada Diana Santos referiu, uma vez que foi colocada pelo menos uma 

proposta do PSD nas GOP relacionada com a zona Industrial. -------------------------------------------- 

. -----------Em virtude de não haver mais esclarecimentos o Senhor Presidente da Assembleia 

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

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por maioria com 6 votos contra da bancada do 

Partido Social Democrata e 2 abstenções da bancada do CHEGA e do Bloco de Esquerda e 

em minuta, para produção de efeitos imediatos.  -------------------------------------------------------------  

------------As Bancadas do Partido Social Democrata (Anexo 1), o Partido Socialista (anexo 2), o 

bloco de Esquerda (anexo 3) e o CHEGA (anexo 4) apresentaram declaração de voto, cujos 

documentos ficaram apensos à presente ata para dela fazer parte integrante, como Anexos nº 

1, 2, 3 e 4, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

3.4. Aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2023. 

 

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

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

Assembleia Municipal solicitou ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que fizesse referência, 

sucintamente, a este ponto, tendo sido por este mencionado que são cinco os novos quadros 

para 2023, reforçando que há oito procedimentos a decorrer. ---------------------------------------------  

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção, o senhor 

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

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por maioria, com 6 votos contra da bancada do 

Partido Social Democrata e em minuta, para produção de efeitos imediatos.  ------------------------   
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3.5. Modificação dos Documentos Previsionais - 5.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao 
orçamento e às Grandes Opções do Plano. 
 

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

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

Assembleia Municipal deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que solicitou que 

pudesse ser o Diretor de Departamento Administrativo, Financeiro e Educação da Câmara 

Municipal a explicar esta matéria, o qual informou que os documentos previsionais municipais 

estão, durante a sua execução anual, sujeitos a modificações que se consubstanciam em 

alterações e revisões. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Mais esclareceu, que a execução orçamental executada até à presente data torna 

ainda necessária efetuar alguns ajustamentos ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano, 

como seja a diminuição do valor global do Orçamento de 2.404.794,00,00 euros, resultante das 

seguintes modificações:-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Diminuição da receita corrente no valor de 360.000,00 euros;----------------------------------

------------Diminuição da receita de capital no valor de 2.044.794,00 euros; -----------------------------

------------Diminuição da despesa corrente no valor de 360.000,00 euros; -------------------------------

------------Diminuição da despesa de capital no valor de 2.044.794,00 euros. --------------------------

------------Referiu também a inscrição nas GOP´s, no ano de 2023, dos seguintes valores: -------- 

------------Reparação rede de águas – Diversas: 68.986,00 euros; ---------------------------------------- 

------------Reabilitação da Fábrica da Cerâmica – Empreitada: 1.243.252,00 euros-------------------- 

------------Construção dos Passadiços: 50.000,00 euros;------------------------------------------------------ 

------------Conservação de Edifícios Escolares: 40.000,00 euros; ------------------------------------------ 

------------Rede de Saneamento e águas residuais - Presa e Relves: 50.000,00 euros. -------------  

------------Respeitando o determinado no número 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, pela análise dos dados conclui-se que com a aprovação da 

presente revisão o Orçamento para o ano de 2023 continua a cumprir o seu equilíbrio 

orçamental, uma vez que a diferença entre a receita corrente e o somatório da despesa 

corrente com o valor médio das amortizações dos empréstimos de médio e longo prazo, 

apresenta um saldo positivo de 18.490,00 euros.-------------------------------------------------------------- 

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção, o senhor 

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

 ------------Deliberação: Proposta aprovada, por maioria com abstenção da bancada do Partido 

Social Democrata e em minuta para produção de efeitos imediatos.  ------------------------------------   

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

apenso à presente ata para dela fazer parte integrante, como Anexo nº 5. --------------------------- 

 



(Sessão ordinária 19-12-2022)                                         Página 23 de 33 
 

    MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
    Assembleia Municipal  
 

  

3.6. Proposta de Fixação de Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano 

2023.  

 

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

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

Assembleia Municipal deu a palavra ao o Sr. Presidente da Câmara Municipal que solicitou ao 

Vice-presidente António Ferreira que desse uma breve explicação sobre esta temática. ----------- 

------------Nessa sequência, o senhor Vice-presidente, pediu autorização ao Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal para, na sua intervenção, efetuar breves esclarecimentos aos 

assuntos tratados neste ponto da ordem de trabalhos e no seguinte. Assim, em relação à taxa 

Municipal de Direitos de Passagem informou que se vai manter para 2023 o valor dos anos 

anteriores, ou seja, 0.25%. Assim, em relação às bancas e blocos de bancas, esclareceu que o 

valor será o mesmo dos anos anteriores devido à situação da inflação dos preços, efeito da 

guerra na Ucrânia. Prosseguiu a sua intervenção, colocando à consideração desta Assembleia 

a renovação das reduções do terrado, assim como os 40% nas bancas e blocos de bancas, 

devido aos motivos referidos anteriormente. -------------------------------------------------------------------  

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção, o senhor 

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

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

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

 

3.7. Proposta de redução dos valores a cobrar pela ocupação de terrado no Mercado 

Municipal. 

 

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção, o senhor 

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

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

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

3.8. Proposta de redução do valor mensal da renda das bancas e bloco de bancas no 

Mercado Municipal. 

 

 ------------Em virtude de não se ter registado qualquer pedido de intervenção, o senhor 

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

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

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

 

3.9. PERU da ARU de Casmilo, da Freguesia do Furadouro - Relatório de análise e 

ponderação do período de discussão pública. 
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 ------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe.  --------------------------------------  

 ------------No cumprimento deste ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal solicitou ao senhor Presidente da Câmara Municipal que fizesse uma 

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

 ------------O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal a intervenção da arquiteta Ana Moreira para apresentar este ponto, que 

resumidamente, começou realçando que a Operação de Reabilitação Urbana sistemática deve 

ser aprovada por instrumento próprio, sendo o Município a Entidade Gestora e a Associação 

Terras de Sicó a Entidade Promotora.  --------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Plano Estratégico de Reabilitação Urbana – PERU, da área de Reabilitação Urbana 

do Casmilo, da Freguesia do Furadouro tem como principal objetivo um programa para a 

criação de uma rede de aldeias, em torno do maciço calcário de Sicó, alicerçada num conjunto 

de ações de valorização através de incentivos ao investimento nas áreas turística, cultural, 

desportiva e económico-social, a par de ações que levem ao aumento da notoriedade deste 

território através da promoção direcionada do produto turístico “Rede das Aldeias de Calcário”.   

-------------Terminou o seu esclarecimento, referindo que a ORU irá vigorar por um período de 

15 anos e tem prevista a seguinte estimativa de investimento do Município 2.280.904€, de 

iniciativa privada 1.556.098€ e da entidade promotora da RAC de 1.569.000€. ----------------------  

 ------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal perguntou aos presentes se alguém 

tem alguma questão a colocar. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 

3.10. Designação de dois cidadãos eleitores, para integrar a Comissão Proteção de 

Crianças e Jovens de Condeixa-a-Nova, na modalidade alargada. 

 

 ------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que houve um lapso na 

ordem de trabalhos neste ponto, referindo que será para designar um cidadão e não dois como 

descrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------De seguida, perguntou se havia alguma proposta desta Assembleia para a 

designação de um cidadão para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

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

 ------------O Partido Social Democrata propôs o nome da deputada Diana Santos atendendo ao 

seu perfil.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------O Partido Socialista propôs o nome do deputado Tiago Picão por reunir todas as 

condições para representar esta Assembleia Municipal naquele órgão. --------------------------------- 

 ------------Não havendo mais propostas o Senhor Presidente da Assembleia designou a 

proposta do Partido Social Democrata como proposta A e do Partido Socialista como proposta 

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------As propostas foram então colocadas à votação, tendo a proposta A recolhido 8 votos 

e a proposta B 18 votos. Deste modo, ficou designado o deputado Tiago Picão para 

representar esta Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.11. Tomada de conhecimento da listagem de despesas plurianuais ao abrigo da 

autorização genérica da Assembleia Municipal e diferimento de compromissos 

assumidos em 2022 para o ano económico de 2023. 

 

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

----------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ 

 

3.12. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da 

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

Jurídico das Autarquias Locais. 

 

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

------------Não havendo qualquer pedido de esclarecimentos o senhor Presidente da Câmara 

Municipal pediu a palavra para agradecer a presença da arquiteta Ana Moreira, do Dr. Sérgio 

Fernandes, da Dr.ª Adelaide Montenegro, bem como dos trabalhadores Carlos Fernandes, 

Elisabete Rebelo e Ana Luísa Ferreira pelo apoio prestado nesta sessão. -----------------------------  

 ------------Prosseguiu, realçando a atividade inserida no âmbito das Jornadas Europeias do 

Património designada "Caminhada do Património", que ocorreu no passado dia 25 de 

setembro, através da qual se deu a conhecer aos participantes a história e o valor do seu 

património, principalmente daquele pouco que se sabe ou tantas vezes se esquece. ---------------  

 ------------De seguida, deu nota de que este Município recebeu o galardão de "Município Amigo 

do Desporto", referente a este ano, que reconhece as políticas e investimentos dos municípios 

portugueses em prol das atividades físicas e do desenvolvimento desportivo, sinal do trabalho 

que tem sido desenvolvido na área desportiva, apesar das dificuldades já aqui elencadas. ------- 

-------------Deu ainda nota de que no passado dia 5 de dezembro foi assinado um protocolo 

entre este Município, a Associação Nacional de Farmácias e a Associação Dignitude, para a 

implementação do Programa Condeixa Saúde+, mediante candidatura e respetiva analise 

socioeconómica poderão beneficiar do cartão Condeixa Saúde+. ---------------------------------------- 
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-------------Mais deu nota, de que, no âmbito do eixo da “Estratégia Local de Habitação” 

pretende-se a criação de novas respostas habitacionais nomeadamente através da 

recuperação de 12 frações, requalificação de três imóveis do Município e 1 imóvel da paróquia 

de Anobra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------Por último, deu nota de que se encontra em execução a obra de requalificação do 

polidesportivo da Quinta Nova e que se encontra concluída a requalificação da antiga escola do 

Casa do Missa e a recuperação dos equipamentos de manutenção do Parque Verde Ribeira de 

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

 ------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal, começando por fazer 

um pequeno balanço do primeiro ano das sessões da Assembleia Municipal deste mandato, 

não considerando a da investidura em outubro do ano passado, referindo que o contacto inicial 

não foi fácil, mas com o respeito de todos e por todos, assim como o bom relacionamento e 

bom ambiente criado no seio da Assembleia Municipal, considera que o balanço é bastante 

positivo. Realçou também o gosto e orgulho no desempenho do cargo de Presidente da 

Assembleia Municipal e que a mesma tem sabido consagrar e honrar o ambiente democrático 

que fundou a constituição das assembleias municipais no desenho do poder local. Apesar de 

estarmos perante um colégio que tem uma maioria de um grupo municipal, o respeito pela 

pluralidade ideológica e opinativa tem sido uma preocupação absoluta e constante. ---------------  

 ------------Por último, desejou Boas Festas a todos e que o ano de 2023 permita todas as 

realizações, tanto pessoais como profissionais. ---------------------------------------------------------------- 

 

FINAL DA ATA 

 

------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão eram dezanove horas e 

cinquenta e cinco 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 Municipal 

 

 

O Primeiro Secretário 

 

 

A Segunda Secretária 
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Anexo1 

Declaração de voto bancada do PSD Condeixa 

3.3. Demonstrações previsionais 2023.2027 

 

Após análise dos documentos colocados à disposição desta Bancada relativamente às 

Demonstrações Previsionais 2023-2027, cumpre começar por referir que é entendimento desta 

Bancada que o Orçamento apresentado, contrariamente ao afirmado no seu sumário executivo, 

não é ambicioso, porquanto não visualizamos investimentos e iniciativas que assim o 

caracterizem, nem tão pouco contém uma visão estratégica e de desenvolvimento do Concelho 

de Condeixa-a-Nova.  

Vejamos, uma das premissas que contribui para o desenvolvimento de um Concelho é a 

melhoria das condições das estradas, facilitando os acessos e circulação de pessoas, no 

entanto, apesar do número elevado de estradas no Concelho que carecem de melhoramentos 

(e não apenas de alguns remendos como vamos assistindo), certo é que ano após ano, apesar 

de se encontrarem previstas nos orçamentos apresentados, não são concretizadas as obras 

necessárias, não se visualizando, mais uma vez, previsões capazes da resolução desta 

situação, por conseguinte, também não se investe na sua conservação de forma preventiva, o 

que a posteriori resultaria num menor custo.  

Note-se ainda, que é factor de grande relevância para o desenvolvimento do Concelho atrair 

novos moradores e empresas, mas para tal, é necessário investir em equipamentos que 

permitam proporcionar qualidade de vida, inclusive espaços desportivos. Ora, infelizmente os 

espaços desportivos que temos para oferecer estão constantemente sobrelotados e são 

insuficientes. No entanto, contrariamente ao que foi a promessa eleitoral socialista ao longo 

destes anos, o projecto de um novo Pavilhão Municipal Multiusos, previsto nas GOPs desde 

2015, foi dotado apenas com €3 (três euros) para o ano de 2023 e desapareceu das Grandes 

Opções do Plano.  

Prometem novamente agora, aberta nas GOP para 2023, a "Construção do Novo Pavilhão 

Polidesportivo", mas com dotações que nos fazem esperar até 2026. Tal como nos fizeram 

esperar pelo Multiusos desde 2015 até 2023, está bem de ver qual vai ser o destino desta 

construção de um novo pavilhão. Vamos de promessa em promessa sem nada que se veja 

para além das promessas no papel.  

E no que à fixação de empresas diz respeito, também não se vê no orçamento esforços para 

que tal aconteça, pois contrariamente ao que era expectável, não se verificou qualquer 

alargamento  
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da Zona Industrial Ligeira em 2022 e, infelizmente, a esperança de que isso venha a ocorrer 

em 2023 é diminuta, tendo em conta que no orçamento apenas se prevê a aquisição de 

terrenos.  

Tanto assim é, que o PSD propôs que fosse incluído neste orçamento a realização de um 

estudo para um projeto de construção de um Parque Empresarial Nascente, o qual poderia ser 

uma solução para atrair e fixar mais empresas no Concelho, gerar mais emprego e mais 

riqueza, constituindo assim uma mais-valia no futuro e uma alternativa à Zona Industrial Ligeira. 

Porém, este Executivo não deu valor à proposta apresentada, tal como não deu relevância à 

proposta apresentada quanto à mudança de local do Estaleiro Municipal, designadamente sair 

da Nova Conímbriga para a Zona Industrial, melhorando assim as condições desta 

urbanização.  

Não obstante o exposto, a falta de ambição e investimento para proporcionar aos munícipes 

melhores condições de vida e um desenvolvimento económico e social sustentável, a receita 

fiscal nos impostos diretos como IMI, IUC, IMT, Derrama, aumenta para € 2.940.926 em 2023, 

sendo que também na taxa de participação do IRS, que continua a ser a taxa máxima de 5%, 

passámos dos € 725.049 em 2020, para € 992.552 em 2023.  

Pelo que, concluímos que o orçamento apresentado, apesar de aumentar as receitas com o 

que arrecada em impostos aos Condeixenses, não apresenta estratégias de desenvolvimento e 

crescimento social e económico, não investe nas infraestruturas necessárias para melhores 

condições e qualidade de vida, bem como para atrair pessoas e empresas para se fixarem no 

Concelho.  

Assim, o PSD não pode compactuar com esta forma de não fazer, de não ambicionar e de não 

criar estratégias para um crescimento saudável e sustentável do Concelho.  

Pelas razões expostas, o PSD vota contra as Demonstrações Previsionais 2023-2027 
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Anexo 2 

Declaração de voto bancada do PS Condeixa 

3.3. Demonstrações previsionais 2023.2027 

 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano, apresentadas pelo Executivo Municipal, é um 

plano financeiro estratégico alinhado com o programa eleitoral que foi sufragado pelos 

eleitores. 

A proposta de orçamento do Município de Condeixa-a-Nova, para 2023, tem em conta, o 

cumprimento dum conjunto de preceitos e indicadores legais (que vimos no 1º slide e que me 

dispenso de repetir), bem como um conjunto de dúvidas nacionais e internacionais, das quais 

destaco a incerteza dos mercados, que depois dos efeitos da COVID-19, estamos perante os 

efeitos da guerra pela invasão da Rússia à Ucrânia, que tem acarretado níveis de inflação sem 

precedentes, nas ultimas 2/3 décadas, para além de ter agravado a falta de muitos bens de 

primeira necessidade, produtos intermédios para a industria,   e preços quase impensáveis ao 

nível da eletricidade e combustíveis. Mesmo neste cenário, importa realçar alguns aspetos 

mais significativos destes documentos: 

- As GOP e o orçamento para 2023, irão dar continuidade ao apoio, nomeadamente, as 

Famílias, as Empresas, as Associações, do nosso concelho, concentrando-se em áreas 

estratégicas como, Ambiente, Coesão Social, Economia e Emprego, Cultura, Educação, 

Urbanismo e Reabilitação Urbana, com o desenvolvimento e conclusão dos vários projetos 

comunitários que estão em curso e que terão de ser concluídos este ano, sobretudo os do 

PT2020. 

- O benefício que a autarquia concede às famílias, pela redução de taxas municipais 

associadas a impostos, assim como às empresas, ao não cobrar as taxas máximas de 

derrama, mas optando por um escalonamento face ao volume de negócios; 

- A importância estratégica, que teve a decisão no passado, da iluminação publica LED, caso 

contrário o valor desta rubrica, teria um peso ainda mais significativo nas despesas correntes 

da Câmara;  

- O significativo aumento das despesas com pessoal que é resultado essencialmente, da 

aplicação da legislação relativa valorização salarial dos funcionários públicos; 

- Ao nível do eixo, da Economia e Emprego, gostaríamos de deixar algumas sugestões, 

partindo do pressuposto que as condições de mercado e de emprego, não sofreram dias 

piores. No regulamento do Go-Invest, introduzir uma diferenciação positiva no apoio a 

conceder, quando se verifique a contratação de quadros superiores residentes no Concelho 
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desde que a remuneração mensal seja no mínimo equivalente, ao nível remuneratório de 

entrada na carreira geral de um quadro superior na função pública, assim como, para jovens 

com níveis de qualificação 4 ou 5, saídos das escolas do concelho com uma remuneração 

mínima a variar num intervalo aceitável, sendo que se for residente no concelho poderá ter 

ainda uma majoração de 2 a 3% face a não residentes. 

Esta perspetiva tem subjacente uma ligeira redução das atuais taxas que vigoram por volume 

de emprego, tendo em consideração que a taxa de desemprego no concelho não é 

preocupante, pelo que poderá ser a altura adequada, para valorizarmos o ensino profissional 

público e privado do concelho e dos muitos jovens do concelho já com formação superior.  

Ainda no âmbito dos Regulamentos, e em particular o ZIL, poderia haver uma diferenciação, no 

valor de aquisição dos terrenos, por empresas com sede fiscal no Concelho, ou fora dele o que 

neste caso poderia ser um pouco mais significativo. Uma nova ETAR adequadamente 

localizada e dimensionada e tecnologicamente mais eficiente.    

Detalhando alguns aspetos das GOP, a continuação dos apoios às famílias mais vulneráveis, 

nomeadamente, através do Programa de Emergência Social, a educação e o desporto. 

A Bancada do Partido Socialista, considera que, o documento das Grande Opções do Plano e 

Orçamento para 2023 da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, é evidência uma posição 

equilibrada e realista, respeitando as regras e indicadores legalmente impostas, mas também 

potenciará um futuro melhor para o Concelho. 

Deste modo, o voto de confiança da bancada do PS, a favor do orçamento e das GOP para 

2023, apresentado nesta reunião da Assembleia Municipal. 
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Anexo 3 

 

Declaração de voto bancada do Bloco de Esquerda Condeixa 

3.3. Demonstrações previsionais 2023.2027 

 

Acreditando em todo o esforço do executivo na apresentação deste Orçamento Municipal e 

tendo por base os ajustes que fomos fazendo ao longo dos últimos tempos, em que a incerteza 

esteve sempre presente como variável de impacto nos mercados e na economia, considero 

que podemos ir mais além, devemos ter medidas de gestão preditiva. O financiamento é um 

problema, mas para alguns problemas específicos é necessário porque não criar programas e 

projetos integrados com academia e indústria, em consórcio, por exemplo.  Nestes casos 

específicos de intervenção considero que o orçamento é “pesado”, muito generalizado com 

pouco espaço para a flexibilidade e resiliência, não permitindo a maximização de um plano de 

gestão aplicado à decisão destes problemas específicos.  Considero que abrir uma rubrica com 

1 euro (por exemplo) como forma de inclusão no orçamento não permite um planeamento com 

impacto ajustado, concreto e bem preciso tendo em vista os indicadores que se pretendem 

atingir. Elenco duas das situações específicas decorrentes da minha intervenção na audição 

face ao Direito de Oposição das GOP: Obras no Canil Municipal e Desenvolvimento de 

Plano Integrado de Mobilidade Suave para Condeixa. 
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Anexo 4 

Declaração de voto bancada do CHEGA Condeixa 

3.3. Demonstrações previsionais 2023.2027 

Tendo em conta que a previsão do orçamento para 2023, que novamente tem um saldo 

primário positivo, que introduz 2 propostas para o concelho de Condeixa, que transmitem uma 

viragem e foco no futuro, com a nossa contribuição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Sessão ordinária 19-12-2022)                                         Página 33 de 33 
 

    MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
    Assembleia Municipal  
 

  

 

Anexo 5  

Declaração de voto bancada do PSD Condeixa 

3.5 Modificação dos Documentos Previsionais - 5.ª Alteração Modificativa (Revisão) ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

Cumprimentamos e saudamos o Dr.º Sérgio Fernandes e em seu nome todos os que com ele 

colaboram para que, mais uma vez, de forma muito competente e profissional, no desempenho 

das suas funções, como é bem reconhecido por todos nós, elaboram o orçamento e todas as 

suas alterações. 

Bem sabemos que o objetivo desta revisão orçamental é otimizar o nível de execução do 

orçamento. Sem ela, o orçamento relativo ao ano 2022 teria um nível de execução abaixo dos 

75%.  

Recordando que a gestão da execução do Orçamento é da responsabilidade do executivo, 

assim como as metas alcançadas ou não, e mantendo a nossa posição inicial para este 

Orçamento, o sentido de voto da Bancada do PSD é a abstenção. 


