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MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO
14 DE JULHO DE 2021

Nos termos da alínea o), do número 1, do artigo 35º e número 2, do artigo 53º, do Anexo I à Lei
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, a seguir
se indicam os assuntos da ordem do dia, para a reunião acima referida, a realizar pelas 10
horas no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município.

I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 30 de junho de 2021.

II. Período Antes da Ordem do Dia

III. Informações

IV. Ordem do Dia

A. Gabinete de Apoio ao Presidente

1. Aprovação da Minuta do Acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo
dos Contratos Interadministrativos de Delegação das Competências dos municípios e
Financiamento do serviço intermunicipal e inter-regional.

B. Gabinete de Proteção Civil
1. Colocação de sinalética vertical em Belide – Entroncamento da Rua dos Ferreiros com
a Rua da Fonte.

C. Divisão Administrativa
1. Serviço de Aprovisionamento

1.1. Consulta Prévia para fornecimento de refeições escolares, ao abrigo do Acordo Quadro
01/2019, celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra, Lote 4 – Fornecimento e distribuição agregado de refeições escolares em
regime de confeção local e transportadas a quente. - Renovação do Contrato.
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2. Serviço de Contratos Públicos

2.1. Aprovação do Protocolo de Colaboração e Financiamento a celebrar entre o Município
de Condeixa-a-Nova e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ega, no âmbito
do Orçamento Participativo de 2014.

D. Divisão de Gestão Financeira

1. Serviço de Contabilidade e Orçamento

1.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.

1.2. Apoio ao Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património
Mundial da UNESCO - Proposta de subsídio à Associação ECOMUSEU.

1.3. Pedido de Apoio Financeiro apresentado pela Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Condeixa.
1.4. Pedido de Apoio Financeiro apresentado pela equipa LS MotorSport para participação
em provas de rali – Retificação da deliberação tomada em reunião de câmara de 16 de
junho de 2021.
1.5. Pedido de Apoio Financeiro Extraordinário apresentado pelo Clube de Condeixa.

2. Serviço do Património

2.1. Relação dos contratos de compra e venda de imóveis para efeitos do disposto no artigo
55º do Código do CIMT e do artigo 29º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, referente ao
mês de maio de 2021.

E. Divisão da Ação Social e Saúde e Educação
1. Serviço de Educação

1.1. Aprovação do Plano Anual de Transporte Escolar - Ano letivo 2021/2022.
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F. Divisão de Planeamento Urbanístico

1. Processo nº 01/2020/32 em nome de Sónia Alexandra Barreiras de Oliveira e João
Miguel Faria da Silva, para obras de construção de muro e área a ceder para domínio
público, sito em Póvoa de Pêgas, freguesia de Zambujal.

2. Processo nº 01/2020/55 em nome de Delfina Jordão dos Santos Góis e Jorge Eduardo
Gonçalves Gois para obras de ampliação [altura] e alteração de um edifício destinado a
arrumos e garagem e para a legalização de obras de construção de muro, sito em
Casmilo, Freguesia de Furadouro.

3. Processo nº05/2021/1 em nome de Dinastia da Razão Unipessoal Ldª – SA, relativo a
pedido de informação prévia para obras de construção de posto de abastecimento de
combustíveis e equipamentos/edifício de apoio, sito em Palhacana/S. Fipo, União das
Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.

4. Processo nº08/2020/17 em nome de Fábio de Jesus Moura da Costa, Maria da Estrela
da Costa Moura, Paulo de Jesus Moura da Costa, Sónia de Jesus Moura da Costa,
para emissão de certidão referente à constituição de um prédio em regime de
propriedade horizontal, sito em Rua das Escolas, nº 38, em Arrifana, Freguesia de Ega.

5. Processo nº 08/2021/29 em nome de José Luís Moreira, para destaque de parcela de
terreno sito em Ega, Freguesia de Ega.

G. Gabinete de Desporto, Juventude e Associativismo
1. Serviço de Desporto
1.1. Proposta para celebração de Contrato-Programa com o Condeixa Aqua Clube - Gestão
do plano de água da Piscina Exterior - Época balnear 2021.
H. Unidade de Apoio ao Investidor

1. Aprovação das candidaturas submetidas no âmbito do Programa Municipal de Apoio ao
Desenvolvimento Económico/Recuperação.
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Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 9 de julho de 2021.

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Moita da Costa
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------------Aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, no Salão Nobre do
Município de Condeixa-a-Nova, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara Municipal,
estando presentes o Sr. Presidente, Nuno Miguel Martins Rondão Moita da Costa e os Srs.
Vereadores Carlos Manuel de Oliveira Canais, António Lázaro Ferreira, Ana Teresa Gomes de
Oliveira Manaia, Nuno Manuel Mendes Claro e Diana Pereira dos Santos. --------------------------------------O Sr. Presidente informou que a Sra. Vice-presidente, Liliana Marques Pimentel não
se encontrava presente, por motivos profissionais, tendo a respetiva falta sido considerada
justificada, para os devidos efeitos. ------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente declarou aberta a reunião, eram dez horas. ---------------------------------

Intervenção do Público
------------Esteve presente a Sra. Engª Lurdes Figueiredo, enquanto representante da empresa
Dinastia da Razão-Pingo Doce de Condeixa, que interveio para solicitar esclarecimentos sobre
o parecer técnico emitido no âmbito do pedido de informação prévia para obras de construção
de posto de abastecimento de combustíveis e equipamentos/edifício de apoio, sito em
Palhacana/S. Fipo, mais concretamente, sobre os condicionalismos impostos na informação
técnica prestada no processo, acrescentando que as condições exigidas quer pelo Serviço
Municipal de Proteção Civil, quer pela DASU são concretizáveis, no entanto considera inviável
as condições impostas relativamente ao acesso/passagem. Acrescentou ainda, que aquando
da realização de reuniões prévias com os serviços da Câmara Municipal nunca foi colocada
nenhuma questão sobre esta matéria, razão pela qual solicita apoio técnico no sentido de
encontrar uma solução viável para que seja apresentada uma proposta adequada. ----------------

------------O Sr. Presidente tomou a palavra para referir que se obteve parecer favorável da
Infraestruturas de Portugal e que se pretende investimento em Condeixa, pelo que se encontra
disponível para encontrar soluções desde que legalmente previstas e que os serviços estarão,
também, disponíveis para prestar o apoio técnico e os esclarecimentos necessários. -------------

------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio, para referir que se devem receber de bom grado
estas iniciativas, mas que o que é proposto para decisão em reunião de Câmara não
corresponde àquilo que agora foi abordado pois a proposta dos serviços técnicos é
desfavorável contrariamente à proposta que recaiu sobre a mesma da Chefe da Divisão de
Planeamento Urbanístico que propõe o seu deferimento, entendendo por isso que seria mais
adequado retirar o processo para melhor análise. -----------------------------------------------------------
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------------O Sr. Presidente retomou a palavra para solicitar à Chefe da Divisão de Planeamento
Urbanístico que se pronunciasse sobre o assunto tendo a mesma esclarecido que o projeto
não prevê nenhuma intervenção na Rua da Associação, mas caso a proprietária esteja
disponível para fazer essa alteração e dotar essa rua das condições suficientes para permitir a
sua utilização por veículos pesados nos termos a indicar pelos serviços municipais, a questão
abordada poderá ser sanada. -------------------------------------------------------------------------------------

I. Discussão e votação de ata da reunião ordinária do dia 30 de junho de 2021.

------------O Sr. Presidente colocou à discussão e votação a ata da reunião anterior. Não
havendo correções a fazer, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------A Sra. Vereadora Diana Pereira dos Santos não participou na votação por não ter
estado presente na reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------

III. Período Antes da Ordem do Dia

------------A Sra. Vereadora Diana Santos interveio, começando por questionar se existe
conhecimento de manifestação de interesse no terreno situado ao lado da Urbanização do
Coelho, mais concretamente denominado Quinta da Fontainha, dado tratar-se de uma zona
privilegiada localizada no Centro de Condeixa. --------------------------------------------------------------------------Seguidamente, a propósito da intervenção nos passeios da Rua 25 de abril,
questionou se esta irá ser alargada a outras zonas da Vila que carecem de reabilitação dado o
estado degradado em que se encontram. ---------------------------------------------------------------------------------Questionou ainda, qual a percentagem de população no Concelho que não se
encontra ainda servida pela rede pública de saneamento, recordando o prédio existente em
Fornos de Castel, que embora se situe praticamente no Centro da Vila ainda não tem rede de
saneamento disponível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, questionou onde se podem levantar os bilhetes para o espetáculo de António
Azambujo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por referir que o terreno
referenciado (Quinta da Fontainha) foi adquirido recentemente, tendo sido apresentado apenas
nos serviços da Câmara Municipal um pedido de informação prévia, desconhecendo-se a
intenção do proprietário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à intervenção nos passeios da Rua 25 de abril, referiu que esta diz
respeito à empreitada relativa ao acesso pedonal que visa a ligação do Museu PO.RO.S à
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Praça da Republica, acrescentando que se trata de uma obra financiada que visa resolver
alguns constrangimentos em termos de acessibilidades. --------------------------------------------------------------Quanto ao saneamento básico, referiu que existem ainda alguns locais que não se
encontram servidos de rede pública de saneamento, tais como o Zambujal, Furadouro, Casal
do Missa e Traveira e também algumas zonas de Vila Seca, acrescentando que tem sido feito
um grande investimento nesta área, com apoio de fundos comunitários, tendo-se atingido em
2020 a meta dos 90% de cobertura de saneamento. Referiu ainda, que reportará informação
mais detalhada e atualizada sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------- No que concerne ao levantamento dos bilhetes para o espetáculo de António
Azambujo, informou que estes estarão disponíveis a partir do dia 15 de julho e que o mesmo
terá uma lotação de 300 lugares. ---------------------------------------------------------------------------------

------------A Sra. Vereadora Diana Santos interveio novamente, para questionar quais as
medidas tomadas relativamente à questão abordada na última sessão da Assembleia
Municipal, acerca do sinal STOP existente na Ega. ---------------------------------------------------------

------------Em resposta, o Sr. Presidente informou que perante os dois abaixo-assinados, em
sentido contrário, apresentados sobre a mesma matéria foi decidido, após análise pelos
serviços competentes, retirar o sinal STOP, observando-se naquele lugar as regras da
prioridade, acrescentando que, neste momento, não existe qualquer registo de ocorrência
naquele local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para reiterar o lamento por esta reunião não
estar a ser transmitida nas páginas e redes sociais do Município, acrescentando que são quatro
anos à espera da prometida análise jurídica para o efeito, questionando (de forma retórica), se
os recentes contratos de serviços jurídicos não dão conta do recado e se é preciso ir mais
longe que Lisboa para encontrar um jurista que resolva esta matéria. ---------------------------------------------Seguidamente, recordou que o envio das contas desagregadas do Museu PO.RO. S,
prometido inúmeras vezes, ainda não lhe chegou, assim como ficaram por enviar os valores da
comparticipação pelo Ministério da Educação e pelo Instituto do Trabalho e Segurança Social,
comparativamente com o das famílias, no contexto dos prolongamentos de horário. Recordou
também, que há um mês ficou o compromisso do Sr. Vereador António Ferreira de trazer à
reunião os valores em divida por utilização de espaços no mercado e já recuperados e/ou em
risco de prescrição (na sequência inclusive da adoção do novo cartão de feirante). ---------------------------Mudando de assunto, questionou se já foi solicitado esclarecimento á APA sobre a
situação abordada nas últimas reuniões de câmara acerca da situação sobre o desvio de
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águas do rio e consequente ocupação do seu leito na Rua Manuel Ramalho e qual o
esclarecimento prestado por aquela entidade. ---------------------------------------------------------------------------Continuando, referiu que está por receber o(s) relatório(s) enviado(s) por esta
Câmara Municipal ao INR - Instituto Nacional de Reabilitação, I. P., no âmbito do cumprimento
dos

deveres

de

Estabelecimentos

avaliação e
que

acompanhamento

Recebem

Público,

Via

da

Acessibilidade

Pública

e

aos

Edifícios

Edifícios

e

Habitacionais,

independentemente da forma que seja. ------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda, que tarda a chegar a informação relativa ao número de consultas de
psicologia realizadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mudando de assunto, referiu que sobre o processo das piscinas da Ega, ficaram
também por enviar as certidões do registo predial dos prédios envolvidos (de preferência, as
credenciais/códigos para o acesso online às mesmas, bem como as cadernetas prediais),
acrescentando que esta informação lhe chegou apenas às 10h33 de hoje, passados quinze
dias de solicitar a informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando, referiu que presumindo que a relação laboral com a funcionária Joana
Pires Ameixoeiro já existe, pergunta se já se outorgou, entretanto, algum acordo ou transação
visando dar por findo o processo judicial em curso, que tem o Município como réu. ---------------------------Posteriormente, referiu que se viu publicada a 11.ª e 12.ª alteração orçamental,
sempre numa linguagem cifrada, com pouca concretização, salientando, neste contexto, que
seria bom lembrar que o Sr. Presidente leva estas matérias a cabo porque lhe foi delegada
essa possibilidade em reunião de Câmara no início do mandato. Neste sentido, afirmou que era
de bom tom que de cada vez que o faz, remetesse informação de pronto a todos os
Vereadores, e até do estilo daquela que vai fazendo chegar a alguns serviços internamente,
onde, aí sim, se podem ver nomes e fundamentos concretos para as alterações da despesa
como as decorrentes das mobilidades, serviços jurídicos, entre outros. -------------------------------------------Continuando, alertou para o facto do Link dos “FORMULÁRIOS PROCEDIMENTO
CONCURSAL” (26.05.2021 / Formulário de Candidatura / DOC 147 KB), indicado na página da
Câmara Municipal não estar a funcionar em alguns equipamentos informáticos, situação que
para muitos dos hipotéticos candidatos aos concursos abertos recentemente podem ver os
seus direitos a concorrer prejudicados, precisamente porque se dá conta daquele formulário
como sendo de uso obrigatório.-----------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, referiu que no Concelho de Condeixa existem como IPSS’s o Centro
Social Polivalente da Ega, a Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova e a APPACDM
de Condeixa-a-Nova, parecendo-lhe que esta última vem sendo o parente pobre deste trio,
questionando, neste contexto, que desenvolvimentos houve no processo de obras que a
APPACDM tinha para o terreno contíguo à sua sede e qual o ponto da situação quanto aos
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prometidos apoios da Câmara Municipal no sentido de solucionar as necessidades desta IPSS.
------------Mudando de assunto, referiu que a propósito do Programa 1.º Direito (Habitação), em
apenas 60 dos Municípios do país inteiro há 26.000 casas indignas à espera de obras,
perguntando, por isso, que desenvolvimento teve o programa no nosso concelho deste a data
em que foi aprovada esta matéria, recordando que a” Bazuca”/PRR pagará a 100%
intervenções concluídas até 2026, pelo que há que acelerar. --------------------------------------------------------De seguida, questionou qual o ponto de situação do processo da Cannexpor,
designadamente no que diz respeito à abertura de estrada. ---------------------------------------------------------Questionou também, qual o ponto de situação da fibra no Furadouro e do espaço de
co-working, dado que este deveria estar preparado desde o passado mês de junho. -------------------------Questionou ainda, qual o ponto de situação do processo do Campo Sotto Mayor
assim como do Campo de futebol da Ega. --------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, perguntou qual o ponto de situação da execução do Protocolo relativo
ao Projeto do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa,
nomeadamente no que diz respeito à cedência do terreno pós 90 dias, perguntando, neste
contexto, o que fez a Câmara Municipal para que tal se cumprisse e se pudesse acelerar os
projetos previstos para aquele espaço. ------------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo, questionou qual o ponto de situação das obras no Mercado Municipal.
------------Perguntou ainda, se foi apresentada reclamação relativa a um muro danificado,
aparentemente pelos camiões de recolha de resíduos, numa propriedade, na zona do Casal
Espirito Santo e se será assumida a resolução desses danos sem necessidade de pedido para
o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, questionou para quando a resolução do muro da Quinta da Cerejeira,
situação já abordada por si em reuniões de Câmara anteriores. ----------------------------------------------------Mudando de assunto, alertou para o facto de ter sido publicada na página de
campanha do PS matéria relativa ao ECO. Rupi, entendendo que este é um projeto financiado,
pelo que considera que deve existir moderação neste tipo de publicações. --------------------------------------Por fim, manifestou a sua solidariedade para com o povo cubano que, por estes dias,
luta e desespera nas ruas por liberdade, e por se livrar do jugo do regime comunista a que está
sujeito há muitas décadas. ------------------------------------------------------------------------------------------

------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por referir que se associa,
naturalmente, à manifestação de solidariedade para com o povo cubano. ---------------------------------------Quanto à publicação do ECO. Rupi, efetuada na página de campanha do PS, referiu
não ver qualquer irregularidade, realçando nesta matéria o mérito na obtenção de fundos
comunitários para o projeto em causa, ao contrário de outros Municípios que não o fizeram. ---
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------------Relativamente ao muro danificado no Casal Espirito Santo, referiu que não tem
qualquer informação sobre a ocorrência, registando o assunto. -----------------------------------------------------Informou também que a situação do muro da Quinta da Cerejeira está a ser tratada
pela Divisão de Obras, conforme já tinha referido em reunião anterior. -------------------------------------------No que diz respeito à cedência de terreno no âmbito do protocolo celebrado com a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, referiu que se está a analisar
o destaque da parcela de terreno com vista à realização da escritura de doação. ------------------------------No que se refere à obra de reabilitação do Mercado Municipal, informou que a
empresa solicitou nova prorrogação de prazo, no entanto, já foram dadas instruções, por
escrito, no sentido de pressionar a empresa a acelerar a obra, caso contrário serão acionados
os mecanismos legalmente previstos. --------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao processo do Campo Sotto Mayor referiu que foi realizada uma reunião
com o Clube de Condeixa no sentido de conhecer o ponto de situação do processo,
acrescentando que interessa ter um contacto estabilizado com a família Sotto Mayor através do
seu representante, para que se possa intervir e apoiar neste processo. -------------------------------------------Relativamente à disponibilização de rede Wi-Fi e ao espaço de Coworking no
Furadouro, no âmbito da candidatura submetida à Linha de apoio ao Turismo Acessível do
“Programa Valorizar”, solicitou à Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, Arq. Sofia
Correia, presente na reunião, que se pronunciasse sobre o ponto de situação do processo,
tendo a mesma informado que foram apenas recebidas as normas de comunicação, não
existindo neste momento indicação de quando e como serão feitas as instalações. ---------------------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente solicitou à Chefe da Divisão de Planeamento
Urbanístico que se pronunciasse também sobre o ponto de situação do processo da
Cannexpor, tendo a mesma informado que o levantamento do alvará de obras terá de ser
efetuado até março de 2022 e que só depois se poderá passar à 2ª fase do processo. ----------------------Quanto ao 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, o Sr. Presidente
referiu que a intervenção do Sr. Vereador Nuno Claro só é tema depois de este executivo ter
apresentado a Estratégia Local de Habitação, tendo sido, inclusivamente, um dos primeiros
Municípios a fazê-lo, acrescentando que o processo está a seguir a sua tramitação normal. ---------------No que diz respeito ao apoio concedido à APPACDM, referiu que o Sr. Vereador
Nuno Claro está mal informado pois em três anos esta Instituição recebeu quase 100 mil euros
em termos de apoio financeiro, não considerando, por isso, que seja um “parente pobre”,
recordando que foi assinado protocolo no âmbito do Programa de Alargamento da Rede de
Equipamento Sociais – 3ª Geração (Pares 3.0), com vista à desejada construção de um Lar
Residencial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Realça ainda que, para além das entidades referidas, também a Casa do Povo de
Condeixa está classificada como IPSS. ------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao acesso aos formulários de candidatura a procedimentos concursais,
referiu ter tirado a devida nota e que irá solicitar aos serviços que revejam a situação. -----------------------Quanto às alterações orçamentais referenciadas, referiu que o Sr. Vereador Nuno
Claro poderá, no final da reunião, solicitar a informação detalhada sobre as mesmas junto da
Divisão de Gestão Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------No que se refere ao processo da Sr. Joana Ameixoeiro, esclareceu que a
colaboradora já celebrou contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
no dia 1 de julho, tendo sido já efetuadas diligências com vista a um acordo para findar o
processo judicial em curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne aos pedidos de informação solicitados pelo Sr. Vereador Nuno
Claro, informou que as certidões de registo predial relativas ao processo da piscina de Ega já
foram enviadas pela Chefe da Divisão Administrativa, assim como também foi enviado
esclarecimento pela Sra. Vice-Presidente sobre os valores relativos ao prolongamento de
horário. Quanto ao pedido de informação sobre o número de consultas de psicologia, informou
que serão enviados os dados solicitados assim como será reencaminhada a informação
relativa às contas desagregadas do Museu PO.RO.S. ------------------------------------------------------

------------O Sr. Vereador António Ferreira, interveio para referir que aguarda que seja remetida
pelos serviços a informação solicitada sobre os valores relativos à regularização da situação
dos feirantes, a qual será enviada assim que a mesma seja disponibilizada. -------------------------

------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente solicitou à Chefe da Divisão de Planeamento
Urbanístico, que se pronunciasse sobre o ponto de situação do leito do rio da Rua Manuel
Ramalho, tendo a mesma respondido que ainda não foi pedido esclarecimento à APA sobre o
assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Informações
------------O Sr. Presidente deu nota de que no próximo dia 24 de julho, Dia do Município, irá
decorrer a cerimónia de atribuição da Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro a empresas
dos mais diversos setores de atividade, usando como critério o número de postos de trabalho
criados, assim como aos funcionários do Município à semelhança do que ocorreu em anos
transatos, cujo grau é atribuído em função dos anos de serviço. ---------------------------------------------------O Sr. Vereador Carlos Canais informou que se verificaram 14 novos casos de
COVID-19 nos últimos 14 dias. Deu também nota de que o processo de vacinação se encontra
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a decorrer normalmente, estando neste momento 57% da população vacinada com a 1ª dose e
44% com a vacinação completa. ----------------------------------------------------------------------------------

IV. Ordem do Dia
A. Gabinete de Apoio ao Presidente

1.Aprovação da Minuta do Acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo
dos Contratos Interadministrativos de Delegação das Competências dos municípios e
Financiamento do serviço intermunicipal e inter-regional.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se
junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 1. ------------Na sequência da aprovação em reunião do Conselho Intermunicipal de 20 de maio de
2021 da minuta de Acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo dos Contratos
Interadministrativos de Delegação das Competências dos municípios enquanto autoridades de
transportes, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a presente minuta do Acordo
de Financiamento e submeter a mesma à Assembleia Municipal para a respetiva aprovação. --------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que considera que a central de
compras e aquisição de bens e serviços pela CIM RC é sempre vantajosa, no entanto, alerta
para o facto do nº 4 da cláusula 5ª e do nº 6 da cláusula 7ª preverem a responsabilidade
solidária dos outorgantes, estranhando que nenhum Presidente de Câmara, dos Municípios
envolvidos, se tenha manifestado sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente interveio para referir que este mecanismo está previsto no próprio
Regime de Funcionamento da Comunidade Intermunicipal. ----------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Gabinete de Proteção Civil
1. Colocação de sinalética vertical em Belide – Entroncamento da Rua dos Ferreiros com
a Rua da Fonte.
------------Foi presente a documentação mencionada em epigrafe, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 2. ----------------------Propõe-se a aprovação da sinalética patente nos documentos constantes do
processo, em cumprimento do exposto no Regulamento Municipal de Trânsito. --------------------
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------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.

C. Divisão Administrativa
1.Serviço de Aprovisionamento
1.1. Consulta Prévia para fornecimento de refeições escolares, ao abrigo do Acordo
Quadro 01/2019, celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra, Lote 4 – Fornecimento e distribuição agregado de refeições
escolares em regime de confeção local e transportadas a quente. - Renovação do
Contrato.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob
o número 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encontrando-se em curso a execução do contrato referente ao procedimento em
epígrafe, para o ano letivo 2020/2021, com a empresa “Uniself – Sociedade de Restaurantes
Públicos e Privados, S.A”, verifica-se que o mesmo termina em 31 de julho de 2021. -------------------------Uma vez que o referido contrato prevê a sua renovação para os 2 (dois) anos letivos
seguintes, foi presente uma informação dos serviços de Educação a propor a renovação do
contrato para o ano letivo 2021/2022, no valor de 341.706,75 euros, mais IVA. ---------------------------------Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre a referida
renovação do contrato nos termos propostos. ----------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar qual a poupança gerada durante
a interrupção letiva imposta pelas restrições no âmbito do Covid-19. ----------------------------------------------O Sr. Presidente solicitou ao Chefe da Divisão Financeira, Dr. Sérgio Fernandes,
presente na reunião, que remetesse a informação solicitada pelo Sr. Vereador Nuno Claro,
tendo o mesmo adiantado que foi gerada poupança, no entanto, também a receita obtida foi
menor, quer ao nível dos valores pagos pelos pais quer ao nível da transferência feita pela
DGESTE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.
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2.Serviço de Contratos Públicos
2.2. Aprovação do Protocolo de Colaboração e Financiamento a celebrar entre o
Município de Condeixa-a-Nova e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Ega, no
âmbito do Orçamento Participativo de 2014.

------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 4. ---------------------- Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------Através do projeto “Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova realizado em 2014”,
foi vencedora a proposta “Igreja Matriz de Ega, onde a história é perene!” cujo proponente é
José Rebelo Bicho, a qual tem como objetivo a conservação e valorização da Igreja Matriz de
Ega, também conhecida por Igreja de Nossa Senhora da Graça, classificada como Imóvel de
Interesse Público, através do Decreto n.º 40.361, de 20 de outubro de 1955; ------------------------------------Essa proposta incidiu inicialmente no restauro e conservação da Capela do
Santíssimo Sacramento da Igreja Matriz de Ega e que o valor dessa intervenção ficou muito
aquém do valor aprovado no âmbito do sobredito projeto foi, por esse motivo, elaborada uma
segunda proposta de trabalhos com vista à conservação e restauro do portal manuelino da
entrada principal da Igreja, da respetiva porta de madeira, da porta da sacristia, da porta de
acesso ao campanário, da porta lateral da nave da Igreja e da respetiva cantaria envolvente;------------As referidas intervenções foram submetidas a parecer da Direção-Geral do
Património Cultural (DGPC) tendo sido emitido parecer favorável. -------------------------------------------------Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Protocolo de
Colaboração e Financiamento a celebrar entre o Município de Condeixa-a-Nova e a Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Ega, no âmbito do Orçamento Participativo de 2014. -----------------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que este é o exemplo de uma
proposta apresentada por um proponente a título individual sendo depois o protocolo celebrado
com uma pessoa coletiva. Referiu ainda, que lamenta que o protocolo tenha chegado com
vários anos de atraso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente interveio para esclarecer que um dos motivos do atraso teve a ver
com o facto de o processo carecer de parecer da Direção Regional de Cultura do Centro. ------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D. Divisão de Gestão Financeira
1.Serviço de Contabilidade e Orçamento
1.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.
------------Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 13 de julho de 2021
acusando um saldo em operações orçamentais no valor de 430.748,86 euros e em operações
não orçamentais no valor de 375.709,31 euros. --------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------1.2. Apoio ao Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património
Mundial da UNESCO - Proposta de subsídio à Associação ECOMUSEU.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob
o número 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------- O “Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial
da UNESCO”, tem vindo a potenciar ações de estudo, salvaguarda e divulgação de um rico e
vasto Património Cultural e Natural deste Concelho, só possíveis com o apoio financeiro da
Câmara Municipal e o contributo imprescindível da Associação Ecomuseu, na pessoa do Dr.
Miguel Pessoa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património da
UNESCO, foi criado, por unanimidade, pela Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, em
sessão ordinária de dezembro de 2013, em conjunto com a Câmara Municipal de Condeixa-aNova, Associação Ecomuseu de Condeixa e o Centro de Estudos Vergílio Coreia (1888-1994),
com o apoio do Museu de Conímbriga – Direção Geral do Património Cultural. --------------------------------A Associação Ecomuseu de Condeixa e o Centro de Estudos Vergílio Correia
pretendem editar o livro acerca da Geminação e das suas "Heranças comuns da época
romana" da autoria de Miguel Pessoa e Lino Rodrigo, no âmbito do programa de ações do
Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco
2021-2025. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio à Associação
Ecomuseu, no valor de 2.681,80€ para fazer face àquela despesa, cujo valor se encontra
devidamente salvaguardado, através do documento de cabimento nº 18549, patente no
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Pedido de Apoio Financeiro apresentado pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Condeixa.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob
o número 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere atribuir um apoio financeiro à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, no valor de 5.000,00 euros, cujo
valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de cabimento nº 18547,
patente no processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4. Pedido de Apoio Financeiro apresentado pela equipa LS MotorSport para
participação em provas de rali – Retificação da deliberação tomada em reunião de
Câmara de 16 de junho de 2021.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob
o número 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere retificar a deliberação constante do ponto
1.4. do Serviço de Contabilidade e Orçamento tomada em reunião ordinária do dia 16 de junho
de 2021, devendo o apoio financeiro, no valor de 1.000,00 euros, ser concedido a Luís Carlos
da Silva Simões, ao invés da entidade nele referida. --------------------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5. Pedido de Apoio Financeiro Extraordinário apresentado pelo Clube de Condeixa.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob
o número 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Considerando que o Clube de Condeixa foi potencialmente afetado pela crise
económico-financeira provocada pelo vírus SARS-COV-2, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere atribuir um apoio extraordinário ao Clube de Condeixa, no valor de 20.000,00 euros,
para fazer face às despesas daí resultantes. Este valor encontra-se devidamente
salvaguardado, através do documento de cabimento nº 18575, patente no processo. -------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Serviço do Património
2.1. Relação dos contratos de compra e venda de imóveis para efeitos do disposto no
artigo 55º do Código do CIMT e do artigo 29º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, referente
ao mês de maio de 2021.
------------Foi presente a relação dos contratos de compra e venda de imóveis para efeitos do
disposto no artigo 55º do CIMT e do artigo 29º da Lei nº 31/2014, de 30 de maio, referente ao
mês de maio de 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, não usar o
direito de preferência. ------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Divisão da Ação Social e Saúde e Educação
1.Serviço de Educação
1.1. Aprovação do Plano Anual de Transporte Escolar - Ano letivo 2021/2022.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob
o número 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do Decreto-Lei n.º 21/2019, Série I de 2019-01-30, o Plano de
Transporte Escolar é o instrumento de planeamento da oferta de serviço de transporte entre o
local da residência e o local dos estabelecimentos de ensino da rede pública frequentados
pelos alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário; ------------------ -----------O referido Plano de Transporte deve ser aprovado até ao dia 1 de agosto de cada
ano, vigorando no ano letivo seguinte e remetido para os agrupamentos de escolas e para os
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departamentos governamentais com competência de regulamentação técnica, licenciamento,
coordenação, fiscalização e planeamento no setor dos transportes terrestres; ----------------------- -----------A elaboração e aprovação do Plano de Transporte Escolar é da competência da
Câmara Municipal, após discussão e parecer do Conselho Municipal de Educação. --------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o Plano de Transporte Escolar
para o ano letivo 2021/2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar qual o compromisso financeiro
necessário em caso de plena gratuitidade de transportes escolares no Concelho. -----------------------------Perante a questão colocada, o Sr. Presidente solicitou ao Chefe da Divisão
Financeira que procedesse ao apuramento dos valores em causa. ------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Divisão de Planeamento Urbanístico
1. Processo nº 01/2020/32 em nome de Sónia Alexandra Barreiras de Oliveira e João
Miguel Faria da Silva, para obras de construção de muro e área a ceder para domínio
público, sito em Póvoa de Pêgas, freguesia de Zambujal.

------------ Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada
de decisão sobre o projeto de arquitetura para obras de construção de muro e área a ceder
para domínio público de 33.01m2, sito em Póvoa de Pegas, Freguesia de Zambujal, nos termos
do artigo 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação [RJUE]. -------------------Foi presente também a informação técnica datada de 18/06/2021, confirmada pela
Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico no dia 20/06/2021, a qual se junta por fotocópia
à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 10. -----------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos
termos do 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo os
requerentes cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------------------------------O prazo para execução das obras é de 12 meses.----------------------------------------------------------Devem ceder para domínio público a área de 33.01m2, necessária para a
beneficiação do arruamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------A emissão do alvará de obras ficará condicionada á apresentação do registo predial
devidamente atualizado quanto á área cedida. ---------------------------------------------------------------------------Todas as infraestruturas ficarão totalmente a cargo dos requerentes. ----------------------
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------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Processo nº 01/2020/55 em nome de Delfina Jordão dos Santos Góis e Jorge Eduardo
Gonçalves Gois para obras de ampliação [altura] e alteração de um edifício destinado a
arrumos e garagem e para a legalização de obras de construção de muro, sito em
Casmilo, Freguesia de Furadouro.

------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada
de decisão, sobre o projeto de arquitetura para obras de ampliação [altura] e alteração de um
edifício destinado a arrumos e garagem e para a legalização de obras de construção de muro,
sito em Casmilo, Freguesia de Furadouro, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99,
de 16 de dezembro, na sua atual redação [RJUE]. ----------------------------------------------------------------------Foi presente também a informação técnica datada de 29/06/2021, confirmada pela
Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico no dia 29/06/2021, a qual se junta por fotocópia
à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o número 11. -----------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos
termos do 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, devendo os
requerentes cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------------------------------O prazo para execução das obras é de 6 meses. -----------------------------------------------------------Devem entregar os projetos das seguintes especialidades: projeto de estabilidade e
projeto de águas pluviais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Não foi apresentado pormenor construtivo da nova solução proposta nem é
especificado nas peças desenhadas o acabamento da cobertura, pelo que devem, juntamente
com os projetos de especialidade, apresentar pormenor construtivo que demonstre
inequivocamente a solução proposta, reabilitando o aparelho de pedra existente e a definição
material da cobertura plana, sugerindo-se um acabamento em seixos rolados ou lajetas, sobre
o sistema de impermeabilização. Chama-se a atenção que não serão admitidas telas à vista. --------------Todas as infraestruturas que for necessário efetuar ficarão totalmente a cargo dos
requerentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Processo nº05/2021/1 em nome de Dinastia da Razão Unipessoal Ld.ª – SA, relativo a
pedido de informação prévia para obras de construção de posto de abastecimento de
combustíveis e equipamentos/edifício de apoio, sito em Palhacana/S. Fipo, União das
Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.

------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada
de decisão, referente ao pedido de informação prévia para obras de construção de posto de
abastecimento de combustíveis e equipamento/edifício de apoio sito em Palhacana/S. Fipo,
União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, nos termos do artigo16º, do
Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação. ----------------------------------------------------Foi presente também a informação técnica datada de 17/06/2021, sobre a qual recaiu
proposta da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico no dia 07/07/2021, a qual se junta
por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante, como documento anexo sob o número
12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi também presente o parecer das Infraestruturas de Portugal, que se junta por
fotocópia à presenta ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o
número 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente tomou a palavra para solicitar à Chefe da Divisão de Planeamento
Urbanístico que se pronunciasse sobre o assunto tendo a mesma esclarecido que o projeto
não prevê nenhuma intervenção na Rua da Associação, mas caso a proprietária esteja
disponível para fazer essa alteração e dotar essa rua das condições suficientes para permitir a
sua utilização por veículos pesados nos termos a indicar pelos serviços municipais, a questão
abordada poderá ser sanada --------------------------------------------------------------------------------------------------Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de
informação prévia, conforme determina o artigo 16º, do Decreto-lei nº555/99, de 16 de
dezembro na sua atual redação, devendo ser cumpridos os condicionalismos impostos na
informação técnica acima referida nomeadamente os constantes do ponto 3, podendo em
alternativa à entrada e saída do posto de abastecimento ser feita pela EN342, ser a Rua da
Rua da Associação dotada de condições suficientes para permitir a sua utilização por veículos
pesados nos termos a indicar pelos serviços municipais. --------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Processo nº08/2020/17 em nome de Fábio de Jesus Moura da Costa, Maria da Estrela
da Costa Moura, Paulo de Jesus Moura da Costa, Sónia de Jesus Moura da Costa, para
emissão de certidão referente à constituição de um prédio em regime de propriedade
horizontal, sito em Rua das Escolas, nº 38, em Arrifana, Freguesia de Ega.
------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à tomada de decisão
relativamente ao deferimento do pedido e emissão da respetiva certidão para constituição do
prédio em regime de propriedade horizontal, nos termos do artigo 66º, do Decreto-lei nº555/99,
de 16 de dezembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 1414º do Código Civil. ------------------Foi presente também a informação técnica datada de 28/06/2021, sobre a qual recaiu
despacho superior da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico de 29/06/2021, a qual se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante, como documento anexo sob o
número 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere deferir o pedido e seja emitida a certidão
de constituição do prédio em regime de propriedade horizontal, uma vez que a proposta de
fracionamento está de acordo com os projetos constantes dos processos nºs 01/2011/84,
01/2019/77 e 06/2021/17 e reúne as condições para a constituição de propriedade horizontal. -------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Processo nº 08/2021/29 em nome de José Luís Moreira, para destaque de parcela de
terreno sito em Ega, Freguesia de Ega.
------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe para efeitos de decisão sobre a
verificação dos requisitos de destaque, em cumprimento do disposto no nº 9 do artigo 6º, do
Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. ---------------------------------------------------Foi presente também a informação técnica datada de 01/07/2021, confirmada pela
Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico no dia 01/07/2021, da qual se junta por fotocópia
à presente ata para dela fazer integrante, como documento anexo sob o número 15. -------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal tome conhecimento do conteúdo da informação
técnica acima referida e delibere deferir o pedido de destaque, assim como a emissão da
respetiva certidão, com as condições dadas na mencionada informação técnica. ------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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G. Gabinete de Desporto, Juventude e Associativismo
1. Serviço de Desporto

1.2. Proposta para celebração de Contrato-Programa com o Condeixa Aqua Clube Gestão do plano de água da Piscina Exterior - Época balnear 2021.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob
o número 16. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------O Decreto-Lei n.º 35-A/2021 de 18 de maio veio regular o acesso, a ocupação e a
utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, para a época
balnear de 2021, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, ao funcionamento e
utilização das piscinas ao ar livre. --------------------------------------------------------------------------------------------Com a época balnear 2021 já a decorrer e à semelhança dos anos transatos,
pretende a Câmara Municipal de Condeixa proceder à abertura das piscinas exteriores
municipais ao público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao términus do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para Gestão
das Piscinas Municipais e Desenvolvimento de Atividades Desportivas Aquáticas, a 31 de Maio
de 2021, celebrado entre o Município de Condeixa-a-Nova e o Condeixa Aqua Clube, e tendo
em conta que o Concurso público com publicação no JOUE de aquisição de serviços para
gestão das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova não contempla a “Gestão do plano de
água da Piscina Exterior”, nomeadamente a gestão, funcionamento e assistência a banhista da
zona do plano de água: acessos, número de banhistas, equipamentos e materiais técnicos,
comportamentos, exercício de atividades de informação, apoio, vigilância, segurança, socorro e
salvamento prestado a banhistas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere celebrar um
Contrato-Programa com o Condeixa Aqua Clube para a Gestão do Plano de Água da Piscina
Exterior, para vigorar para toda a época balnear de 2021 desde o seu início. ------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Unidade de Apoio ao Investidor
1. Aprovação das candidaturas submetidas no âmbito do Programa Municipal de Apoio
ao Desenvolvimento Económico/Recuperação.
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------------Foi presente a documentação mencionada em epígrafe, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 17. ---------------------Foram

presentes

as

candidaturas

ao

Programa

Municipal

de

Apoio

ao

Desenvolvimento Económico/Recuperação apresentadas pelos candidatos abaixo indicados: -------------Vocação Crescente, Unipessoal, Lda.; -------------------------------------------------------------------------Carlos Manuel dos Anjos Viamonte Cardoso; ---------------------------------------------------------------- Maria Fernanda Mendes Costa Lázaro; -----------------------------------------------------------------------Jocelina Mendes Fidalgo; ------------------------------------------------------------------------------------------António Adelino da Silva Rosa. -----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar qual o valor final atribuído no
âmbito do programa, quantas candidaturas foram submetidas e quantos processos faltam
aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o Sr. Vereador informou que foram submetidas 50 candidaturas e que
estão ainda 11 processos em análise para posterior decisão. -------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. O Sr. Vereador Nuno Claro não participou na votação relativa à candidatura
apresentada pela Sra. Jocelina Mendes Fidalgo, por ser seu familiar. ----------------------------------

FINAL DA ATA

------------E não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos
eram 12 horas e trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------------------------De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe de Divisão Administrativa, que secretariou a reunião
e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. -----------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA

A CHEFE DE DIVISÃO

