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MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Câmara Municipal

ORDEM DO DIA
REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

11 de agosto 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. Período Antes da Ordem do Dia

II. Informações

III. Ordem do Dia

A. Unidade de Ação Social e Saúde

1. Pedido de prorrogação do contrato de arrendamento social, referente a uma
habitação, sita na Rua Dr. Alfredo Pires de Miranda, nº11, 2º esquerdo, em
Condeixa-a-Nova.

2. Pedido de prorrogação do contrato de arrendamento social, referente a uma
habitação social, sita na Rua Dr. Alfredo Pires de Miranda, lote 9 – r/c direito, em
Condeixa-a-Nova.

B. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação
1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento
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1.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.

1.2. Apoio financeiro ao Centro Desportivo de Campizes para realização de obras na
cobertura lateral sul da sede.
1.3. Apoio financeiro ao Aqua Clube – Condeixa AC, para pagamento do aluguer das
pistas de 50 m do Centro Olímpico das Piscinas Municipais de Coimbra.
1.4. Apoio financeiro ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo da Barreira, para
pintura da sede.
1.5. Apoio financeiro à Associação, Desportiva e Recreativa de Alcouce, para obras
na cobertura da sede.
1.6. Transferência de competências na área da Educação – pagamento de faturas ao
Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.
1.7. Apoio financeiro atribuído à equipa FONTESPORT em reunião de 16 de junho
de 2021 – retificação de deliberação.
1.8. Apoio financeiro à informatização do movimento associativo 2021.

1.9. Renovação do contrato de arrendamento da cafetaria do Museu PO.RO. S

1.10. Aprovação do Relatório Final para Aquisição de Gás Natural Canalizado, Lote1,
e aprovação da respetiva Minuta do Contrato.

1.11. Aprovação do Relatório Final para Aquisição de Gasóleo a Granel, Lote 2, e
aprovação da respetiva Minuta do Contrato.

C. Divisão de Educação

1. Doação de uma televisão ao Jardim de Infância de Ega, por parte dos Pais e
Encarregados de Educação daquele Jardim de Infância.
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Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 6 de agosto de 2021

A Vice-Presidente em Substituição de
Presidente da Câmara Municipal

Liliana Marques Pimentel
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------------Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sala de sessões
do Município de Condeixa-a-Nova, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara Municipal,
estando presentes o Sr. Vereador António Lázaro Ferreira com competências delegadas, por
despacho do Sr. Presidente, datado do dia 30 de julho de 2021, e os Srs. Vereadores Carlos
Manuel de Oliveira Canais, Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Carlos Alberto Gonçalo
Manaia, Nuno Manuel Mendes Claro e Diana Pereira dos Santos. -------------------------------------------------O Sr. Vereador António Ferreira informou que o Sr. Presidente e a Srª VicePresidente não se encontravam presentes na reunião por motivo de férias, tendo as respetivas
faltas sido relevadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Srª Vice-Presidente foi substituída, ao abrigo dos artigos 78º e 79º da Lei 169/99,
de 18 de setembro, na sua atual redação, pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da
lista Carlos Alberto Gonçalo Manaia. ----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador António Lázaro Ferreira declarou aberta a reunião, eram dez horas.---

I. Período Antes da Ordem do Dia

------------O Sr. Vereador António Ferreira usou da palavra, para apresentar em nome da
Câmara Municipal uma nota de pesar pelo falecimento do Professor Joaquim Norberto Cardoso
Pires da Silva, Vereador da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova no mandato de 2013-2017,
expressando as mais sentidas condolências à família e amigos, lamentando profundamente
seu precoce desaparecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------Deu ainda nota de que a bandeira do Município foi colocada a meia haste em sua
homenagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todos os Srs. Vereadores presentes na reunião acompanharam a nota de pesar
proferida, assim, como a colocação da bandeira do Município a meia haste. -------------------------

------------O Sr. Vereador António Ferreira deu a palavra aos Srs. Vereadores. -----------------------

------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio, começando por reiterar o lamento por esta
reunião não estar a ser transmitida nas páginas e redes sociais do Município. ----------------------------------Seguidamente, recordou que é de Lei que as atas sejam submetidas à aprovação no
final da respetiva reunião ou no início da reunião seguinte, e que as deliberações dos órgãos
colegiais só se tornam eficazes depois de aprovadas as respetivas atas. Neste sentido,
questiona qual é o motivo especial que justifica que a ata da última reunião do dia 28 de julho
não venha a votação hoje e seja presente para aprovação apenas na próxima reunião do dia
25 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Mudando de assunto, questionou se o candidato, posicionado em primeiro lugar da
lista de ordenação final no procedimento concursal da área de antropologia, José Morais
Torres, já iniciou funções, quando e em que serviço da Câmara Municipal. -------------------------------------Continuando, recordou que ainda não lhe chegou a informação relativa ao
compromisso financeiro necessário em caso de plena gratuitidade de transportes escolares no
Concelho, cujo apuramento de valores ficou de lhe ser enviado pelo Chefe da Divisão de
Gestão Financeira assim como informação sobre qual a poupança gerada no âmbito dos
contratos de fornecimento e distribuição de refeições escolares, durante a interrupção letiva
imposta pelas restrições no âmbito do Covid-19 -------------------------------------------------------------------------Posteriormente, referiu que lhe foram enviadas finalmente (ao fim de vários anos a
solicitar a informação) as contas desagregadas do Museu PO.RO. S relativas aos anos de
2019 e 2020, no entanto, os pedidos apresentados presumem sempre a obtenção de
informação atualizada, razão pela qual reitera o pedido, já enviado por email, para que
exercício semelhante seja feito já com informação relativa a 2021, onde se possa ver o
impacto, por exemplo, das mobilidades entretanto ocorridas, solicitando também que nesse
exercício, bem como nos anos de 2019 e 2020, se descrevam, nominalmente, as avenças
referidas. Perguntou ainda, sem prejuízo dos referidos aditamentos necessários à boa
interpretação da situação, o que são exatamente os “Subsídios ao investimento” no valor de
€41.380,40/ano (quer em 2019, quer em 2020), a que o documento se refere, qual é a origem
desse(s) subsídio(s) e quem o(s) atribui. ----------------------------------------------------------------------------------De seguida, recordou que há quase dois meses ficou o compromisso do Sr. Vereador
António Ferreira de trazer à reunião os valores em divida por utilização de espaços no mercado
municipal e já recuperados e/ou em risco de prescrição (na sequência inclusive da adoção do
novo cartão de feirante), questionando, neste contexto, quais os motivos que podem suscitar
tanta demora em responder a uma pergunta tão simples. ------------------------------------------------------------Mudando de assunto, referiu a propósito do desvio de águas do rio e consequente
ocupação do seu leito na Rua Manuel Ramalho, que lhe foi dado conta de que seria solicitado
esclarecimento à APA sobre esta matéria, razão pela qual questiona, mais uma vez, se já foi
realizado o pedido e se já foi recebido algum esclarecimento sobre esta situação. ----------------------------Referiu ainda, que o número de consultas de psicologia realizadas tarda, também, em
chegar, apesar de ter sido pedido pelo menos desde a última sessão da Assembleia Municipal
realizada em junho, questionando assim se já existe resposta ou mais uma vez nem sequer foi
feito um esforço no sentido de a obter. -------------------------------------------------------------------------------------Continuando, questionou se já foi outorgado acordo/transação judicial visando dar por
findo o processo judicial em curso, que tem o Município como réu e a funcionária Joana Pires
Ameixoeiro, como autora. -------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Seguidamente, referiu que a intervenção já solicitada e prometida há meses num
muro na Quinta da Cerejeira (eliminação/cortes de pontas de ferros salientes, com iminente
perigo para os transeuntes) está ainda por concretizar, recordando, neste contexto, o acidente
mortal que recentemente ocorreu em Soure, em condições do mesmo género, situação que
tem vindo alertar, aqui, há meses, acrescentando que já basta de se continuar a testemunhar,
aqui, o jogo do empurra entre o Serviço de Proteção Civil e a Divisão de Obras. ------------------------------Posteriormente, questionou o ponto de situação do processo das Piscinas da Ega. ---------------Questionou também, qual o ponto de situação sobre a execução do Protocolo relativo
ao Projeto do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa e
qual o motivo que impede a seu cumprimento/concretização neste momento. ----------------------------------Perguntou ainda, o ponto da situação do processo que foi movido a este Município
pela Câmara de Ansião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Mudando de assunto, referiu que se está em agosto, no período de divulgação
pública das propostas vencedoras da edição de 2021 do Orçamento Participativo,
questionando,

neste

contexto,

porque

não

são

disponibilizadas

de

forma

livre

e

independentemente de registo e por que motivo não são informados à Câmara Municipal
(reunião do órgão) todos os resultados da edição. ----------------------------------------------------------------------De seguida, referiu que desde a última Assembleia Municipal, realizada a 28 de junho
que se aguarda resposta ao pedido de informação efetuado pelo membro daquele órgão,
Susana Devesa, sobre as análises feitas às lamas à saída das ETARs., acrescentando que no
dia 13 de julho enviou um email à Sra. Presidente da Assembleia Municipal a relembrar a
questão, tendo esse lembrete sido reencaminhado, no dia seguinte para o Sr. Presidente da
Câmara, sendo que passado quase um mês depois o membro daquele órgão continua sem
resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mudando de assunto, referiu que é de Lei que a Assembleia Municipal reúna em
setembro e que no caso de Condeixa, vem sendo hábito fazerem-se estas sessões nas últimas
segundas-feiras dos meses previstos na Lei, sendo que isto não é uma obrigação legal, nem
regimental, nem está sequer a próxima sessão já foi convocada, questionando, por isso, qual é
a utilidade de reunir a 27 de setembro com as eleições autárquicas convocadas para o dia 26
de setembro. Ainda no mesmo contexto, referiu que tendo em conta que a finalidade da
Assembleia Municipal é a de fiscalizar a ação do executivo, não fará sentido reunir exatamente
um dia depois do exercício supremo da avaliação dessa atividade sem ter havido, previamente,
oportunidade de avaliar os últimos meses. Neste sentido, propôs que junto da Presidente da
Assembleia Municipal, em nome de todos os membros da Câmara Municipal, se
sugira/requeira no sentido da sessão de setembro ser antecipada para os dias 13, 20 ou outro
que se entenda melhor, mas sempre anterior a 24 de setembro. ----------------------------------------
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------------Por fim, recordou que está em cima da mesa um convite para um, ou mais, debates
eleitorais com todos os candidatos à Câmara Municipal, para os quais manifesta a sua inteira
disponibilidade, perguntando se também o Partido Socialista se disponibiliza para o efeito. -----

------------A Srª Vereadora Diana Santos, interveio para referir que este é um momento muito
triste devido ao falecimento do Professor Norberto Pires, acrescentando que este era uma
pessoa corajosa, com personalidade, respeitador e respeitado, que exerceu o seu mandato,
nesta Câmara Municipal, com o espirito livre que o caracterizava, agradecendo o facto de ser
colocada, em sua homenagem, a bandeira a meia haste. -------------------------------------------------------------Seguidamente, recordou a importância de obras a efetuar na Rua do Barroco e
noutras vias, realçando, também, a relevância da iluminação pública. --------------------------------------------Recordou ainda, a importância da disponibilização de saneamento nos Fornos de
Castel, bem como noutros locais, que ainda não são dotados de tal serviço. -------------------------

------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio, novamente, para referir que ainda não lhe
chegou o estudo geotécnico realizado para a estrada de acesso à Quinta do Barroso, o qual
ficou de lhe ser enviado assim que o mesmo fosse disponibilizado. ------------------------------------

------------Face às questões colocadas, o Sr. Vereador António Ferreira começou por referir que
o candidato, posicionado em primeiro lugar na lista de ordenação final no procedimento
concursal para a área de antropologia, ainda não iniciou funções, correndo, o processo os seus
trâmites normais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto às informações solicitadas sobre a gratuitidade dos transportes escolares no
Concelho e sobre a poupança gerada, no âmbito dos contratos de refeições escolares, durante
a interrupção letiva imposta pelas restrições no âmbito do Covid-19, disse ter registado e que
reportará a questão ao Sr. Presidente para que o mesmo tome as providências, que entender,
sobre o pedido apresentado. -------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às contas desagregadas do Museu PO.RO.S, informou que registou e
que reportará a solicitação apresentada ao Sr. Presidente. ----------------------------------------------------------Sobre 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),
informou que essa informação já foi reportada pelos serviços, adiantando que o valor em divida
importa em cerca de 24,00 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao desvio da linha de água na Rua Dr. Manuel Ramalho, referiu
que, ainda hoje, fará chegar, via email, informação sobre o assunto. -----------------------------------
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------------Quanto ao número de consultas de psicologia realizadas, informou que registou a
questão, a qual será reportada ao Sr. Presidente. -----------------------------------------------------------------------No que diz respeito à questão colocada sobre a realização de acordo com a
funcionária Joana Pires Ameixoeiro, referiu que estão a ser desenvolvidas as diligências
necessárias no sentido de findar o processo. -----------------------------------------------------------------------------Relativamente ao muro da Quinta da Cerejeira, informou que até sexta-feira, o
mesmo será reparado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------No que se refere ao processo das Piscinas da Ega, informou que estão a ser
desencadeados os procedimentos formais com vista à realização do contrato de permuta.------------------Quanto ao Protocolo realizado entre a Câmara Municipal e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Condeixa, solicitou ao Sr. Chefe da Divisão de Gestão
Financeira, Dr. Sérgio Fernandes, presente na reunião, que se pronunciasse sobre o ponto de
situação, tendo o mesmo informado que existe uma diferença de área entre o que está descrito
no Protocolo e na caderneta predial, pelo que a situação está a ser devidamente analisada no
que diz respeito a essa matéria. -----------------------------------------------------------------------------------

------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que de acordo com o Protocolo
celebrado em 2017 a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa deveria
ceder ao Município, no prazo de 90 dias (contados a partir data da assinatura do mesmo) a
parcela de terreno, estranhando agora o facto de essa cedência estar dependente de uma
alteração de áreas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------O Sr. Vereador António Ferreira tomou de novo a palavra para informar que o
processo judicial movido pelo Município de Ansião continua a correr os seus trâmites e que
esta Câmara Municipal continuará a providenciar no sentido da defesa dos seus interesses,
razão pela qual se tem recorrido de todas as ações. --------------------------------------------------------------------Quanto à questão colocada sobre a edição do Orçamento Participativo 2021, solicitou
ao Chefe de Gabinete, Dr. Nuno Matos, presente na reunião, que se pronunciasse sobre a
matéria, tendo o mesmo respondido que se trata de um procedimento público, que pode ser
consultado, não vendo, no entanto, qualquer inconveniente para que o mesmo seja presente
na próxima reunião de câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao pedido solicitado pelo membro da Assembleia Municipal, Susana
Devesa, referiu que irá solicitar informação aos serviços, sendo a mesma reportada
posteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------No que diz respeito à antecipação da próxima sessão da Assembleia Municipal,
informou que Senhora Presidente, também, já manifestou essa preocupação, adiantando que a
situação está acautelada, sendo a mesma realizada no dia de 20 de setembro. -------------------------------No que se refere ao debate político aludido pelo Sr. Vereador Nuno Claro, disse ter
registado e reportará ao Sr. Presidente, que decidirá enquanto candidato. ---------------------------------------Sobre o pedido de conhecimento do estudo geotécnico da estrada de acesso à
Quinta do Barroso, informou que o mesmo já foi rececionado nesta Câmara Municipal e que
será posteriormente reportado. ------------------------------------------------------------------------------------

------------Face às questões colocadas pela Sra. Vereadora Diana Santos, o Sr. Vereador
começou por responder que a estrada do Barroco está sinalizada assim como outras no
Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à necessidade de saneamento nos Fornos de Castel informou que o
procedimento já está concluído e que se encontra em alteração orçamental. ------------------------

II Informações

------------O Sr. Vereador Carlos Canais tomou a palavra para informar que em relação ao
COVID 19, não existem alterações significativas desde a passada segunda-feira, existindo nos
últimos 14 dias dois novos casos e um caso ativo. ----------------------------------------------------------------------Deu ainda nota de que o calendário relativo à vacinação irá ser alargado para as
quartas e sextas-feiras, sábados e domingos, durante todo o dia, estando neste momento
cerca de 61% da população com a vacinação completa. ---------------------------------------------------

III. Ordem do Dia

A. Unidade de Ação Social e Saúde

1. Pedido de prorrogação do contrato de arrendamento social, referente a uma
habitação, sita na Rua Dr. Alfredo Pires de Miranda, nº11, 2º esquerdo, em Condeixa-aNova.

------------Foi presente toda 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 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Face ao parecer técnico favorável, constante do processo, propõe-se que a Câmara
Municipal delibere, de acordo com o Regulamento de Atribuição e Gestão de Habitações
Municipais para Fins Sociais, prorrogar o contrato de arrendamento celebrado entre o
Município de Condeixa-a-Nova e a arrendatária, referente ao imóvel sito no número 11, 2º
esquerdo, da Rua Dr. Alfredo Pires de Miranda, em Condeixa-a-Nova, mantendo o valor atual
da renda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Nuno Claro, interveio para referir que votará a favor, no entanto, não
poderá deixar de alertar para o facto das informações do Serviço de Ação Social fazerem
sempre referência à situação de desemprego (de longa duração) de um dos membros do
agregado familiar, entendendo que nestas situações aquele serviço deveria tomar algumas
medidas no sentido da sua reinserção profissional. --------------------------------------------------------------------Em resposta, o Sr. Vereador Carlos Canais referiu que as Técnicas do Serviço de
Ação Social desta Câmara Municipal têm acompanhado esta e outras situações, no sentido da
sua integração no mercado de trabalho, no entanto, nem sempre estas matérias estão
dependentes apenas do esforço realizado pelas mesmas. -----------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pedido de prorrogação do contrato de arrendamento social, referente a uma habitação
social, sita na Rua Dr. Alfredo Pires de Miranda, lote 9 – r/c direito, em Condeixa-a-Nova.

------------Foi presente toda 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 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que o valor da renda deve ser revisto
em função do rendimento per capita do agregado familiar em causa, pelo que considera que o
processo deverá ser reanalisado no que se refere a esta matéria, dado que se está perante um
rendimento per capita superior ao de outras famílias do Concelho. ------------------------------------------------Face ao parecer técnico favorável, constante do processo, propõe-se que a Câmara
Municipal delibere, de acordo com o Regulamento de Atribuição e Gestão de Habitações
Municipais para Fins Sociais, prorrogar o contrato de arrendamento celebrado entre o
Município de Condeixa-a-Nova e a arrendatária, referente ao imóvel sito no lote 9, r/c direito na
Rua Dr. Alfredo Pires de Miranda, em Condeixa-a-Nova, devendo o processo ser novamente
presente em reunião de Câmara, após a análise do rendimento per capita do respetivo
agregado familiar, para efeitos de atualização da renda.----------------------------------------------------
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------------Deliberação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta aprovada, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.

B. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação
1.Divisão Financeira e de Aprovisionamento

1.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria.

------------Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 10 de agosto de 2021
acusando um saldo em operações orçamentais no valor 188.828,51 euros e em operações não
orçamentais no valor de 340.556,91 euros. --------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------

1.2. Apoio financeiro ao Centro Desportivo de Campizes para realização de obras na
cobertura lateral sul da sede.

------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere atribuir um apoio financeiro ao Centro
Desportivo de Campizes para obras na cobertura lateral sul da sua sede, no valor de 4.308,69
euros, cujo valor de encontra devidamente salvaguardado, através do documento de cabimento
nº18647, patente do processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que lhe agrada o facto do Centro
Desportivo de Campizes ter ganho uma nova vida, no entanto, questiona se o pedido foi objeto
de informação por parte do Gabinete de Associativismo e se apresentou os documentos
exigidos para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta, o Sr. Vereador Carlos Canais referiu que o pagamento do valor
carecerá sempre da apresentação dos documentos exigidos no Regulamento. ---------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.
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1.3. Apoio financeiro ao Aqua Clube – Condeixa AC, para pagamento do aluguer das
pistas de 50 m do Centro Olímpico das Piscinas Municipais de Coimbra.

------------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 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere atribuir um apoio financeiro ao Condeixa
Aqua Clube – Condeixa AC, no valor de 3.900,00 euros, para pagamento do aluguer das pistas
de 50 m do Centro Olímpico das Piscinas Municipais de Coimbra, cujo valor de encontra
devidamente salvaguardado, através do documento de cabimento nº18645, patente do
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.

1.4. Apoio financeiro ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo da Barreira, para
pintura da sede.

------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere atribuir um apoio financeiro ao Centro
Cultural, Recreativo e Desportivo da Barreira, no valor de 1.023,36 euros, para pintura das
instalações da sua sede, cujo valor de encontra devidamente salvaguardado, através do
documento de cabimento nº18646, patente do processo. -------------------------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.

1.5. Apoio financeiro à Associação, Desportiva e Recreativa de Alcouce, para obras na
cobertura da sede.

------------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, Desportiva e Recreativa de Alcouce, no valor 1.018,80 euros, para obras de
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reparação da cobertura da sua sede, cujo valor de encontra devidamente salvaguardado,
através do documento de cabimento nº18646, patente do processo. -----------------------------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.
1.6. Transferência de competências na área da Educação – pagamento de faturas ao
Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, para
pagamento de faturas relativas a despesas correntes efetivas no valor de 316,03 euros, no
âmbito da delegação de competências na área da Educação, 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 autorizar a transferência do valor de
316.03 euros ao Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, para pagamento das referidas
faturas, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de
cabimento nº 18606, patenteado no processo. ---------------------------------------------------------------------------Deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7. Apoio financeiro atribuído à equipa FONTESPORT em reunião de 16 de junho de
2021 – retificação de deliberação.

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado, que se junta por
fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o
número 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere retificar a deliberação constante do ponto
1.5. 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 Rui Manuel
dos Santos Fontes, ao invés da entidade nele referida. ----------------------------------------------------------------Deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.8. Apoio financeiro à informatização do movimento associativo 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 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------A Pandemia de COVID 19, obrigou ao confinamento dos cidadãos e à suspensão da
atividade da maioria das associações, forçando os dirigentes associativos, a adaptar-se face a
estes condicionamentos. Não obstante aos efeitos nefastos da Pandemia de COVID 19 e, às
restrições por ela impostas, verificou-se que esta situação incentivou à adesão das
associações, à comunicação online (serviço de internet). -------------------------------------------------------------Nesse sentido, foi estabelecido o programa apoio à informatização do movimento
associativo 2021, destinado a apoiar as Associações / Clubes / Coletividades, legalmente
constituídas, sem fins lucrativos e com sede no concelho de Condeixa-a-Nova, na valorização
das suas instalações e modernização da sua atividade associativa, nomeadamente
capacitando-as ao nível informático e digital. -----------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos da alínea d), do Art.º 5º, Capítulo II do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoio a Entidades Diversas propõe-se à Câmara Municipal a atribuição de um
apoio financeiro às entidades constantes do quadro a seguir indicado, no valor total de
5.735,59 euros, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de
cabimento nº 18571, patenteado no processo. ----------------------------------------------------------------

ENTIDADE

Computador

Associação Orfeão Dr. João Antunes

Impressora

Valor a Atribuir

199,99 €

199,99 €

Casa do Benfica do Concelho de Condeixa

449,00 €

46,90 €

495,90 €

Centro Cultural Recreativo Desportivo da Barreira

449,00 €

196,90 €

645,90 €

Associação de Autocaravanismo Portuguesa

658,94 €

União Sport Anobra

599,99 €

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Condeixa-aNova

745,00 €

745,00 €

Condeixa Aqua Clube

860,50 €

750,00 €

Os Ugas - Associação Desportiva Cultural de Ega

785,00 €

750,00 €

Associação Desportiva Recreativa Cultural Social de Arrifana

625,05 €

TOTAL

658,94 €
139,87 €

136,91 €

739,86 €

750,00 €
5 735,59 €
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------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar se o programa foi divulgado
junto das outras entidades, nomeadamente, das IPSS do Concelho e se o apoio financeiro é
anual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta o Sr. Vereador Carlos para Canais referiu que o programa foi divulgado
junto de todas as entidades pelo Gabinete de Associativismo e que o apoio tem natureza anual
de forma a salvaguardar as necessidades futuras de todas as Associações. ------------------------------------Deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta aprovada, por unanimidade, e em minuta para produção de efeitos
imediatos. O Sr. Vereador Nuno Claro não participou na votação relativa à Casa do Benfica,
por pertencer aos órgãos sociais. ---------------------------------------------------------------------------------

2.1. Renovação do contrato de arrendamento da cafetaria do Museu PO.RO. S

------------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 10. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi celebrado em 14 de junho de 2016 um contrato de arrendamento entre o
Município de Condeixa-a-Nova e o Sr. Hélio Filipe Amaro dos Santos, arrendatário da Cafetaria
do Museu PO.RO.S; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O prazo do referido arrendamento é de 2 anos a contar da data do presente contrato,
renovável por períodos de 1 ano, se não for denunciado por qualquer das partes, com a
antecedência mínima de 3 meses sobre o términus das suas renovações. ---------------------------------------Em reunião ordinária do dia 19 de maio de 2021, foi deliberado, prorrogar o prazo de
vigência do contrato de arrendamento até ao dia 1 de novembro de 2021, na mesma proporção
temporal em que a cafetaria esteve encerrada, devido ao estado de emergência do país. -------------------Propõe-se a renovação do contrato de arrendamento por mais um ano. ------------------------------O Sr. Vereador Nuno Claro referiu que junto ao processo não se encontra, como
habitualmente acontece nestes processos, a anuência prévia do arrendatário à renovação do
contrato e, mais uma vez, solicitou que nestas ocasiões os processos sejam instruídos com o
valor das rendas atualizadas e em vigor para o período das renovações propostas. --------------------------O Sr. Vereador António Ferreira solicitou ao Chefe da Divisão Financeira, Dr. Sérgio
Fernandes, presente na reunião, que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o mesmo
esclarecido que a anuência foi dada pelo arrendatário e que a atualização da renda é
automática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.
1.10. Aprovação do Relatório Final para Aquisição de Gás Natural Canalizado, Lote1, e
aprovação da respetiva Minuta do Contrato.
------------Foi presente o relatório final do concurso mencionado em epígrafe, elaborado pelo
Júri nos termos do artigo 124º do Código dos Contratos Públicos, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 11, que a
seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o relatório e proposta apresentado pelo Júri do Concurso, propõe-se
que a Câmara Municipal delibere adjudicar a aquisição de Gás Natural – Lote 1, ao abrigo do
Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra, ao concorrente posicionado em primeiro lugar “Galp Power S.A.” que apresentou a
proposta mais vantajosa no valor de 226.663,14 euros, mais IVA à taxa legal em vigor. ---------------------Mais se propõe, que a Câmara Municipal aprove a minuta do respetivo contrato de
adjudicação, nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------------Deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Propostas aprovadas por unanimidade e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.11. Aprovação do Relatório Final para Aquisição de Gasóleo a Granel, Lote 2, e
aprovação da respetiva Minuta do Contrato.
------------Foi presente o relatório final do concurso mencionado em epígrafe, elaborado pelo
Júri nos termos do artigo 124º do Código dos Contratos Públicos, na atual redação, que se
junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob
o número 12. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o relatório e proposta apresentado pelo Júri do concurso, propõe-se
que a Câmara Municipal delibere adjudicar a aquisição de Gasóleo a Granel – Lote 2, ao abrigo
do Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra, ao concorrente posicionado em primeiro lugar “Petróleos de Portugal –
Petrogal, S.A., cuja proposta apresenta um desconto de 0.2180 euros/litros, para fornecimento
de 240.00 litros de gasóleo a granel de acordo com as peças concursais. ----------------------------------------Mais se propõe, que a Câmara Municipal aprove a minuta do respetivo contrato de
adjudicação, nos termos do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para questionar qual o preço de referência e se o
valor do desconto varia em função desse preço. -------------------------------------------------------------
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------------O Sr. Vereador António Ferreira solicitou ao Chefe da Divisão Financeira, Dr. Sérgio
Fernandes, presente na reunião, que se pronunciasse sobre o assunto, tendo o mesmo
esclarecido que o valor de referência é variável, no entanto, o valor do desconto (indicado na
proposta) manter-se-á durante a vigência do respetivo contrato. ---------------------------------------------------Deliberação: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propostas aprovadas por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.
C. Divisão de Educação
1.Doação de uma televisão ao Jardim de Infância de Ega, por parte dos Pais
Encarregados de Educação daquele Jardim de Infância.
------------Foi presente a documentação relativa ao assunto em epígrafe, que se junta por
fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento anexo sob o
número 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo intenção dos Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância de Ega
doarem uma televisão para utilização naquele Jardim de Infância, propõe-se que a Câmara
Municipal, ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº75/2013,
de 12 de setembro, na sua atual redação, aceite a doação do referido equipamento. -------------------------Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Propostas aprovadas por unanimidade e em minuta para produção de efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINAL DA ATA
------------E não havendo mais nada a tratar o Sr. Vereador deu por encerrados os trabalhos
eram onze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelo Sr. Vereador e pela Coordenadora Técnica, que secretariou a reunião e deu
indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. -------------------------------------------------------------

O VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS

A COORDENADORA TÉCNICA

