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------- Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, no
Salão Nobre dos Paços do Município de Condeixa-a-Nova, decorreu uma Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------- 1. Intervenção do Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Período Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 30 de abril de 2018;----------------------------- 2.2. Análise do expediente e informações;-------------------------------------------------------------------------- 2.3. Intervenções dos membros da Assembleia Municipal.------------------------------------------------ 3. Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.1. Aprovação da terceira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 3.2. Aprovação da alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-aNova para 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da alínea
c), do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das
Autarquias Locais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A sessão foi presidida pela Presidente da Assembleia Municipal, Anabela Rodrigues de
Lemos, secretariada por Maria Clara Madeira Simões, 1ª secretária, e por Bruno João Almeida
Natário, 2.º secretário da Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a sessão, deixando votos de bom
trabalho aos membros da Assembleia Municipal, ao Executivo e ao público presente. De seguida,
procedeu à verificação da presença dos membros que constituem esta Assembleia Municipal e
constatou a presença de vinte e sete membros que constituem este Órgão, a saber:------------------------------Anabela Rodrigues de Lemos; ----------------------------------------------------------------------------------------Raúl Marques Lopes Pratas; -------------------------------------------------------------------------------------------Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; ---------------------------------------------------------------Albano José Simões Leandro; -----------------------------------------------------------------------------------------Marília Tomé Pedroso dos Reis Torres;-----------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 25 de junho de 2018
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------------José Manuel Facas Reis; -----------------------------------------------------------------------------------------------Tiago Avelino Mendes Acúrcio; ---------------------------------------------------------------------------------------Bruno João Almeida Natário; ------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Simões da Fonte Pessoa; ------------------------------------------------------------------------------------Maria Clara Madeira Simões; ------------------------------------------------------------------------------------------Tiago António Marques Picão; -----------------------------------------------------------------------------------------André Braga de Oliveira Costa; ---------------------------------------------------------------------------------------Susana Margarida Costa de Almeida Devesa; --------------------------------------------------------------------Laurinda da Costa Pereira; ---------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Michael Dias Simões; ------------------------------------------------------------------------------------------Salomé dos Santos Baptista Bizarro; --------------------------------------------------------------------------------Jorge Manuel Lucas de Almeida; -------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar; ------------------------------------------------------------------------------------Ana Maria Teixeira Mendes Filipe; -----------------------------------------------------------------------------------Daniel Tomé Gonçalves (Presidente da Junta de Freguesia de Ega); --------------------------------------Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia de Zambujal); ----------------------------João Carlos Ribeiro Lameiro (Presidente da Junta de Freguesia de Anobra); ----------------------------Paulo Jorge da Silva Simões (Presidente da União das Freguesias de Condeixa-a-Nova e
Condeixa-a Velha); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo (Presidente da União das Freguesias de
Sebal e Belide); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Luís dos Santos Cardoso (Presidente da União das Freguesias de Vila Seca e Bem
da Fé). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia informou que, por motivos profissionais, não estiveram presentes
nesta sessão Luís Miguel Manaia Caridade (PS) e Luís Miguel Simões da Silva (PSD) pelo que, ao
abrigo dos artigos 78º e 79º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação foram
substituídos por Mário Miranda Pires dos Santos (PS) e Frederico Tomé Fontes (PSD),
respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mais informou que o Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro, José Manuel Costa
Mendes, não esteva presente nesta sessão. ------------------------------------------------------------------------------ Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Nuno
Moita da Costa, a Vice-Presidente, Liliana Marques Pimentel e os Vereadores, Carlos Manuel de
Oliveira Canais, António Lázaro Ferreira, Nuno Manuel Mendes Claro e Arlindo Jacinto Matos.
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1. Intervenção do Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Dando início à ordem de trabalhos e constatando a ausência de público, a Presidente da
Assembleia Municipal, passou ao ponto seguinte. ----------------------------------------------------------------2. Período Antes da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 30 de abril de 2018;------------------------------ No que se refere a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota da inexistência
de comunicação de qualquer pedido de reformulação da ata pelos membros da Assembleia
Municipal e sugeriu a reformulação da frase da página 10, onde se lê “serviços de consultoria por si
solicitados seriam prestados a título gratuito” que se leia “serviços de assessoria por si solicitados
não representarão qualquer encargo para a esta Assembleia Municipal”. Depois de retificada a ata,
a mesma foi aprovada por unanimidade dos membros que estiveram presentes na sessão acima
mencionada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Análise do expediente e informações;------------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao expediente, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota do envio do
mesmo por correio eletrónico para os membros da Assembleia Municipal à medida que foi sendo
rececionado pela Mesa da Assembleia Municipal, tendo sido remetida a seguinte informação: ------- questão colocada pelos deputados do PSD do círculo de Coimbra, ao Ministro da Saúde,
relativa ao Programa Nacional para a Diabetes e às condições necessárias para que os rastreios de
retinopatia diabética possam ser retomados na Região Centro;----------------------------------------------- memorando da sessão da Assembleia Intermunicipal decorrida a 20 de abril passado.-----------Referiu também a receção, no final do mês de maio do boletim nº 4 da Associação Nacional
de Municípios Portugueses, por via postal e da moção apresentada na Assembleia Municipal de
Fafe, apresentada pelo Grupo Independente FAFE SEMPRE, de apoio à regionalização e de
incentivo à manifestação a esse apoio, por via eletrónica.-------------------------------------------------------------Quanto a estes últimos documentos, os membros foram informados que os poderiam solicitar
à Mesa para consulta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, a Presidente da Assembleia, Anabela Lemos, referiu ter sido questionada via correio
eletrónico, acerca do documento relativo às reclamações dos Munícipes e remetidas ao Município
do qual já não constam a identificação dos remetentes dessas reclamações, como era usual
acontecer em documento idêntico. Deste modo, a Presidente clarificou que, de acordo com os
serviços municipais, esta alteração deve-se às novas disposições do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD), pelo que não se trata de lapso algum por parte dos serviços, mas sim
de uma mudança com vista ao cumprimento das disposições e princípios ínsitos neste diploma. No
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entanto, mantém-se visível a coluna refente à “fase/estado do processo” sendo inclusive, esta sim,
uma informação essencial a prestar aos membros da Assembleia Municipal.------------------------------------ Não existindo qualquer outra informação relativa a este ponto, a Presidente da Assembleia
Municipal prosseguiu com a ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------2.3. Intervenções dos membros da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Conceição Costa que agradeceu à Junta de Freguesia do Sebal a
rápida intervenção na limpeza das bermas na localidade dos Fornos.---------------------------------------Prosseguiu a sua intervenção apresentando as suas preocupações no que diz respeito:--------------------- - à Segurança e Acessibilidade do Centro Educativo que, no seu ponto de vista, apresenta
imensas fragilidades, nomeadamente na entrada, sobretudo às horas de ponta, que correspondem
à entrada e saída das crianças, e onde se pode observar que o “atropelo” de viaturas pode originar
acidentes e constrangimentos de ordem variada. Acrescentou que os pais vão com os minutos
contados e param, um a um, no meio da estrada, para retirar os filhos e deixá-los nas respetivas
escolas, afirmando que esta situação acontece diariamente e acarreta um acumular de nervosismo
e stress a quem por ali tem de passar, situação que se complica em dias de chuva. Assim, considera
que é urgente pensar numa solução para este caso, que transtorna a vida de tantas pessoas. O
membro foi de opinião que essa melhoria se realizasse nos próximos meses, uma vez que as
atividades letivas se encontram suspensas. Também foi de opinião que deveriam ser funcionários
da autarquia, a realizar as obras a fim de minimizar os gastos. O membro Conceição Costa considera
que a melhor solução seria que a entrada e saída dos alunos se processasse pelo lado do Pavilhão
Municipal, uma vez que o espaço é amplo, o estacionamento é grande e já existe uma portaria, que
permite a sua efetiva utilização: os funcionários recebem as crianças e encaminham-nas para o
interior das escolas (1º Ciclo e Pré-Escolar). Acrescentou que a única obra necessária a realizar
seria uma cobertura até à escola e o embelezamento daquela área; ---------------------------------------- à zona do pavilhão, onde constatou a necessidade de reparar a calçada, uma vez que
pode ser perigoso, por ser um local bastante frequentado ao longo de todo ano, e principalmente
durante a realização do Torneio Interassociações; observou ainda que em frente a uma porta que
dá acesso à caldeira, vê-se um tubo que verte constantemente água para o passeio onde as
pessoas deveriam passar, o que pode originar a queda de quem por ali passa. No que se refere ao
interior do edifício, verificou que no bar existem três casas de banho femininas que carecem de
manutenção;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ à zona da Farmácia S. Tomé, por considerar que a calçada se encontra em mísero estado,
bem como o acesso ao terreno onde o circo se instala habitualmente. Acredita que, atendendo a
que há pessoas debilitadas a dirigir-se a farmácia, o arranjo deste passeio deveria processar-se
sem demoras; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 25 de junho de 2018
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- à falta de calçada junto aos CTT; -------------------------------------------------------------------------- ao parque de estacionamento/silo da Câmara Municipal, onde se impõe a pintura das
paredes, pois conjugada com as luzes facilitará uma melhor visualização dos que o utilizam.
Considerou ainda que é importante informar a população sobre eventos, acontecimentos ou festas
a decorrer no concelho, colocando os respetivos cartazes em lugar visível, no entanto opinou que
essas informações devem ser retiradas quando já se encontram desatualizadas;------------------------- à Praça da República, que foi em tempos um local apelidado de sala de visitas da nossa
vila, por se encontrar, exceto durante as projeções dos jogos do Mundial de Futebol, muito triste e
abandonado. O membro considerou que a colocação de música, durante a tarde e o final do dia
seria uma boa forma de dinamizar o espaço e seria um convite aos moradores da vila a frequentála. Considera que seria uma atividade fácil de realizar e com poucos custos, dando o exemplo dos
encontros dos caminhantes da quarta-feira. Neste ponto, relembrou que em sessões anteriores já
apresentara ideias sobre a utilização da mão-de-obra dos jovens, em troca de uma pequena
remuneração e que, nesta altura do ano, se encontram mais disponíveis podendo dinamizar a vila
com música na Praça, pintura de muros ou de espaços escolares, a limpeza de fontes e jardins, a
vigilância de espaços de lazer, como Parques Infantis e Pavilhões, o levantamento de informação
importante para futuras intervenções camarárias (observação de pavimentação a reparar utilizando
GPS). Revela que o importante, neste caso, seria a sua ocupação e, simultaneamente, a sua
formação cívica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ao Busto do Padre Doutor João Antunes (Padre Boi), que se encontra junto ao muro do
Palácio Sotto Mayor, ao cimo da rua dos CTT que tem um pequeno espaço ajardinado que considera
ter sido deixado ao abandono pois há falta de iluminação e de cuidado com o jardim, pelo que é
importante a intervenção de um eletricista e de um jardineiro para tornar o lugar digno da memória
que evoca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o membro Conceição Costa questionou o Executivo sobre o tempo que levaria para
a tomada de posse da Comissão da Proteção Civil.--------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao membro Susana Devesa, que questionou o Executivo acerca da
análise das propostas do Orçamento Participativo Jovem, para quando está prevista a sua
divulgação, bem como do levantamento das barracas deixadas na Quinta do Barroso que serviram
para as festas realizadas a 10 de junho e ainda se encontram no local.------------------------------------------- Dada a palavra ao membro Nuno Gaspar, este iniciou a sua intervenção dando os parabéns
ao Executivo pela organização e execução do evento “O Vislumbre de um Império” e, à semelhança
do que aconteceu em 2017, questionou o executivo acerca das despesas desse evento,
nomeadamente no que se refere à liquidação das mesmas; assim pretendeu saber se seriam
saldadas ainda em 2018 ou se passarão para o orçamento de 2019.----------------------------------------------- O membro interveniente revelou a sua preocupação no que diz respeito:--------------------------Sessão Ordinária de 25 de junho de 2018
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------- - ao abatimento do terreno na Quinta do Barroso e pretendeu saber para quando estavam
programadas as obras por forma a resolver o problema definitivamente;------------------------------------------ - à degradação da estrada do Sebal, nomeadamente no acesso à Urbanização Fornos de
Castel, e à falta de passeios e de escoamento de águas pluviais; -------------------------------------------------- - à Ponte da Ribeira, questionando acerca da previsão de intervenção; ---------------------------------- - às urbanizações que apresentam degradação dos passeios, pretendendo saber qual o
tempo que demorará para encontrar a solução desta situação; ----------------------------------------------------- - à falta de limpeza dos terrenos privados nas urbanizações, onde não existem ainda
construções. Relativamente a esta situação, sabendo que os proprietários são responsáveis pela
limpeza do seu espaço, o membro quis saber quem a realizaria, caso os proprietários não a
fizessem; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - à falta de toponímia na localidade da Barreira, que traz problemas aos habitantes desse
lugar, pois tem-se verificado extravio de correspondência. Considera que esta situação já devia estar
resolvida uma vez que foi assunto de outras sessões; -----------------------------------------------------------------O membro Nuno Gaspar continuou a sua intervenção chamando a atenção para o desperdício
de água em rotundas e jardins que por não terem o sistema de rega bem programado/direcionado,
por vezes estão a regar a estrada e não os espaços necessários. Por fim, inquiriu o Executivo
Municipal acerca da situação da piscina da Ega que ainda se encontra encerrada. ----------------------------Solicitou a palavra o membro Frederico Fontes que iniciou a sua intervenção dando as boas
tardes a todos os presentes. Prosseguiu considerando que o horário das sessões da Assembleia
Municipal, que se iniciam às dezoito horas, não é o adequado por se tratar de uma hora demasiada
tardia. Lamentou também a marcação de uma sessão de Assembleia Municipal num dia em que
joga a Seleção Nacional e em que estão a decorrer diversas festividades em algumas localidades
do Concelho. Prosseguiu justificando a sua opinião por considerar que existem assuntos a tratar
que não podem ser resolvidos de forma leviana e considerou que se deveria voltar ao horário que
existia no mandato anterior. Posto isto, deu os parabéns à Junta de Freguesia da Ega pela limpeza
do ponto de água da localidade de Casével, no entanto realçou que seria importante realizar a
limpeza à volta deste ponto para, caso seja necessário, um helicóptero aí abastecer com a devida
segurança. Relembrou também que o espaço não necessitava apenas de ser limpo, mas também
carece de alguma manutenção, nomeadamente no que se refere ao portão que ainda está partido
e à rede da vedação que está danificada. Aproveitando a sua intervenção, questionou o Executivo
acerca da entrada ao serviço da Equipa de Sapadores Florestais. -------------------------------------------------- De forma a responder às questões levantadas pelos membros da Assembleia Municipal, a
Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que
começou por responder às questões colocadas pelo membro Conceição Costa, iniciando por anotar
os problemas relacionados com o Centro Educativo para que sejam resolvidos da melhor forma. No
Sessão Ordinária de 25 de junho de 2018
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que se refere à degradação e falta de calçada nos passeios, o Presidente da Câmara Municipal
considera que será necessário contratar uma empresa para resolver a situação, pois os funcionários
da Câmara Municipal não conseguem resolver todas as situações e também existe muita dificuldade
em contratar calceteiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne aos problemas detetados no Pavilhão, o Presidente da Câmara Municipal
afirmou não ter conhecimento das avarias existentes nas casas de banho das mulheres mas tomou
nota para serem resolvidas; concordou com a necessidade de pintura do estacionamento municipal,
e com o envolvimento dos jovens e menos jovens para a dinamização de atividades diferentes, no
entanto considerou que poderia surgir algum problema na forma como possam ser remunerados,
mas que será uma situação para analisar. No que se refere ao Busto do Padre Boi, o Presidente da
Câmara considera que tem sido tratado e preservado, mas concordou quanto à falta de limpeza do
espaço que o circunda, pelo que deverá ser intervencionado como outros espaços do Concelho que
o necessitam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concedida a palavra ao vereador António Ferreira, este informou os membros que a Comissão
de Proteção Civil tomaria posse na semana seguinte, embora ainda não esteja completa. ------------------Novamente no uso da palavra o Presidente Nuno Moita informou que o próximo passo para o
Orçamento Participativo está agendado para o mês de outubro e que o Executivo pretende terminar
o que falta realizar dos orçamentos participativos anteriores, logo que exista disponibilidade
financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne às questões colocadas sobre o evento “O Vislumbre de um Império” e o
pagamento das suas despesas, o Presidente da Câmara Municipal fez saber que uma tranche será
paga ainda no decorrer do mês de junho e a segunda tranche transitará para ano seguinte, conforme
acordado com a empresa. Considerou ainda que o evento foi um sucesso e que pretende mantê-lo
no próximo ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto às questões relacionadas com o acesso à Quinta do Barroso, afirmou que têm sido
feitas algumas intervenções para solucionar o problema, no entanto ainda não foi possível solucioná-lo definitivamente por ser uma zona demasiado pantanosa. Foi de opinião que a situação só poderá
ser resolvida com a construção de uma nova estrada ou com um novo acesso, o que acarretará
mais despesas. Referiu, no entanto, que a situação terá de ser resolvida. ---------------------------------------- Relativamente às obras de intervenção necessárias às estradas municipais, o Presidente da
Câmara Municipal informou que não existiam apoios para a sua realização, mas que não deixarão
de ser intervencionadas, tal como a estrada da Zona Industrial. ----------------------------------------------------- Continuando as respostas às questões colocadas pelos membros da Assembleia Municipal,
o Presidente da Câmara informou que já existe um projeto para a ponte situada na localidade da
Ribeira e receita proveniente de empréstimo, pelo que a obra será executada brevemente. -----------
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------- Foi novamente dada a palavra ao vereador António Ferreira para responder à questão sobre
a falta de toponímia na Barreira, esclarecendo que a colocação das placas toponímicas estão a
cargo da Junta de Freguesia e que a curto prazo serão colocadas nas ruas respetivas. ---------------------- Relativamente à falta de limpeza de terrenos, situados na urbanização da Quinta do Barroso,
tomou novamente a palavra o Presidente da Câmara para informar que os terrenos que não forem
intervencionados pelos respetivos proprietários serão limpos pelos funcionários da Câmara
Municipal, embora a lei atualmente em vigor esteja relacionada com as zonas de incêndios e não
com os terrenos em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio, neste momento, o vereador António Ferreira para informar que a Guarda Nacional
Republicana será informada dos casos intervencionados pela Câmara Municipal para que os
proprietários sejam notificados e aplicadas as respetivas contraordenações. ------------------------------------ Retomou a palavra o Presidente da Câmara Municipal que continuou a responder às questões
levantadas. Assim, e no que respeita à Piscina da Ega, este informou que vão continuar encerradas
até que o problema, já discutido em sessões anteriores, seja resolvido. Relativamente ao
desperdício de água, tomou nota para se resolver o reajuste dos sistemas de regra e aproveitou
este assunto para dar nota de que os concelhos vizinhos irão rever as tarifas da água e também no
Concelho de Condeixa irá ser necessária esta revisão para o cumprimento de regras estabelecidas
pelos Fundos Comunitários. Salienta no entanto que este aumento tenderá a ser um pouco mais
suave para os privados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos Sapadores Florestais, os presentes foram informados de que já se
encontram três elementos escolhidos e que estes deverão entregar a documentação até à próxima
quinta-feira para se proceder à sua contratação. Faltando ainda dois elementos, uma vez que os
restantes candidatos não cumpriam com o perfil pretendido, ter-se-á de abrir novo concurso. -------------- Tomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal, Anabela Lemos, para informar o
membro Frederico Fontes que o horário das sessões da Assembleia Municipal foi discutido e aceite
por todos desde a primeira sessão deste mandato e que o mesmo teve como objetivo promover a
participação cívica, a democratização do órgão e impedir constrangimentos com as entidades
patronais. Referiu ainda que, nos termos do regulamento em vigor e considerando o agendamento
atempado de todas as sessões, apenas se verificarão alterações ao calendário quando o
impedimento da sua realização for devidamente justificado. ---------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Marília Torres para realçar alguns dos eventos promovidos pela
Câmara Municipal, como o primeiro aniversário do Museu PO.R.OS, bem como o elevado número
de visitantes que aí se têm deslocado, tendo sido considerado o melhor museu multimédia a nível
nacional. Salientou ainda o sucesso dos eventos “As Invasões Francesas”, “O Vislumbre de um
Império Romano”, a festa da família e os encontros concelhios. -----------------------------------------------
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-------Foi dada a palavra ao membro Salomé Bizarro que questionou a Presidente da Assembleia
Municipal sobre a gravação das sessões, nomeadamente se houve resposta da Comissão Nacional
de Proteção de Dados (CNPD) à notificação prévia enviada pelos serviços jurídicos da Câmara
Municipal e qual o ponto de situação relativamente aos procedimentos. ------------------------------------------Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para informar o membro que os serviços
aguardam ainda resposta a esse ofício. ----------------------------------------------------------------------------------- O membro Salomé Bizarro continuou a sua intervenção questionando o Executivo acerca da
estrada Lidl-Quinta do Barroso, uma vez que a estrada continua a abater, apesar de todas as
intervenções e obras realizadas, querendo saber se houve ou não um pedido de estudo ao
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) com vista a solucionar definitivamente este
problema e se o houve quais conclusões desse estudo, e caso não o tenha havido, como solucionar
o problema.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi dada a palavra ao Vereador António Ferreira que informou o membro de que apenas foi
pedido um estudo aos serviços Técnicos da Câmara Municipal e que a situação está a ser analisada.
------- Prosseguindo a sua intervenção, o membro supracitado inquiriu o Executivo acerca do Canil
Municipal, nomeadamente sobre o impacto da entrada em vigor da lei que proíbe o abate de animais
nos canis municipais, como medida para controlar animais de rua, o que pode criar óbvios problemas
para muitas autarquias, nomeadamente a de Condeixa, devido à falta de espaço no canil municipal.
Acrescentou que, nesse âmbito a lei prevê a construção e modernização de Centros de Recolha
Oficial, em colaboração com as autarquias, nos casos em que esses centros sejam degradados,
obsoletos ou insuficientes, pelo que o membro pretendeu saber se estava prevista a construção de
um novo canil municipal e se sim, com que dimensões. Salientou que o Governo aprovou também
um apoio financeiro para promover a esterilização de cães e gatos, que poderá ascender a 15 mil
euros por município, mas que deverá ser solicitado pelo município, querendo saber se esse pedido
já foi feito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sua intervenção, quis saber se a Associação Condeixa Patudos estava a receber algum
apoio por parte da autarquia, para o trabalho de voluntariado e promoção de animais para adoção
e se o outro grupo de voluntários tem também algum apoio por parte da autarquia pelo trabalho que
desenvolve. Referiu que tem conhecimento que foi celebrado, no passado, um protocolo entre esse
grupo e a autarquia; assim inquirindo os visados sobre a manutenção desse protocolo ou se deixou
de ter relevância após a constituição da associação e como é que está a ser feita essa gestão.
Continuou afirmando que a nova lei permite o abate apenas “em casos comprovados de doença
manifestamente incurável”. Assim, pediu esclarecimentos sobre essa situação, nomeadamente se
o veterinário municipal será o único com competências para decidir pelo abate nesses casos ou se
haverá alguma articulação com outras entidades, como por exemplo as clínicas veterinárias do
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concelho, no sentido de haver mais do que uma opinião médica que justifique o abate do animal e
ainda quem poderá ter acesso aos relatórios clínicos. ------------------------------------------------------------------ Foi concedida a palavra ao membro Tiago Acúrcio que questionou o Executivo sobre:--------- a conclusão da limpeza das faixas de combustão a cargo do Município, solicitando uma
explicação sobre a articulação realizada com as Juntas de Freguesia, uma vez que as mesmas não
têm meios próprios para garantir as limpezas obrigatórias no prazo legalmente estabelecido;--------- o ponto de situação relativamente às obras na Urbanização perto do Terminal Rodoviário;- o ponto de situação da resolução da questão do trânsito em hora de ponta na EN1/IC2;--- a conclusão da avaliação da UrbCondeixa e a análise de novas rotas;-------------------------------- Concluindo a sua intervenção, o membro Tiago Acúrcio propôs ao Executivo que se alterasse
a circulação rodoviária para sentido único da EN347 para a Urbanização Nova Conímbriga 2, devido
à reduzida dimensão da via e ausência de visibilidade para quem entra para a EN347, em frente ao
Lidl.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi novamente concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que retomou a
resposta aos membros. Deste modo, informou que existiu uma espécie de protocolo de colaboração
com um grupo de voluntários antes da criação da Associação Patudos e que atualmente não está
em vigor por questões legais, mas que a situação se encontra de novo em análise, tendo sido
proposto um novo protocolo por parte da associação que entretanto foi revisto pelos serviços
jurídicos e pelo veterinário e enviado de novo para a associação para análise, encontrando-se nesta
fase a aguardar uma resposta da referida associação. Informou ainda que não existe mais nenhum
protocolo com nenhum grupo de voluntários. Relativamente à situação dos apoios, a Câmara
Municipal já se encontra inscrita.---------------------------------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao vereador António Ferreira, este informou que está a ser equacionada
a construção de um canil intermunicipal em conjunto com os Municípios de Soure e Montemor-oVelho. Em resposta a esta proposta, o Município de Soure já se disponibilizou para adquirir o terreno,
sendo a construção a cargo dos restantes.--------------------------------------------------------------------------------- Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal deu nota de que o canil
municipal ou intermunicipal não estará construído até setembro próximo, altura em que entrará em
vigor o novo diploma relacionado com o abate de animais, mas que a lei será cumprida, estando
neste momento a situação a ser analisada ao pormenor.--------------------------------------------------------------- Prosseguindo com a resposta às questões colocadas, o Presidente Nuno Moita informou que
a limpeza dos terrenos será concluída dentro do prazo estipulado, 30 de junho, e que não é possível
a articulação com as Juntas de Freguesia dado que estas não têm autonomia nesta matéria,
cabendo assim ao Município assegurar este serviço. Quanto à urbanização do terminal rodoviário,
transmitiu que iria ser executada a garantia bancária, conforme já referido em sessão anterior. Por
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fim, informou que tem estado a pressionar as Estradas de Portugal com o intuito de resolver a
situação do IC2 nas horas de ponta.------------------------------------------------------------------------------------------ Foi dada a palavra ao vereador António Ferreira, para abordar o tema da rota rodoviária.
Assim, informou que já existe uma grande utilização de serviço de transportes e que estão a ser
analisadas novas rotas. Concordou com o membro em criar apenas um sentido na estrada que liga
a Urbanização Conimbriga 2 à EN347.-------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Raul Pratas que corroborou a proposta apresentada pelo membro
Tiago Acúrcio, pois considera que se trata de um local perigoso e que apenas se deveria fazer a
saída da urbanização pela direita, sugerindo que a situação seja analisada pelos serviços técnicos.
------- Solicitou novamente a palavra o membro Tiago Acúrcio que sugeriu a colocação de um
espelho no local até à resolução da situação.------------------------------------------------------------------------------ Foi dada a palavra ao membro Miguel Pessoa, que solicitou informações acerca da construção
da casa na muralha das Ruínas de Conimbriga, uma vez que a situação já fora reportada na sessão
do dia trinta de abril. Apontou a necessidade de intervenção no local onde se encontram as
rececionistas do Museu. Considerou que o evento “O Vislumbre de um Império Romano” teve
bastante sucesso, pois verificou-se uma maior adesão do público. De seguida, o membro divulgou
informações culturais e recordou alguns locais importantes para o Concelho e que merecem
reconhecimento e divulgação, nomeadamente as “Sétimas Jornadas de Valorização do Património
de Conímbriga” que se realizarão nos dias 6 e 7 de julho e já se encontram divulgadas; a conclusão
do livro respeitante às quartas jornadas; a importância da gruta da Arrifana e o seu valor
arqueológico; as pinturas a fresco da Igreja Matriz da Ega e a Reserva Natural do Paul da
Arzila/Anobra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por fim, concluindo a sua intervenção, o membro Miguel Pessoa mencionou, como nota
positiva, o facto de, na rua onde reside, já existirem algumas casas a serem recuperadas.------------------ Finda a sua intervenção, passou a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita,
que informou que o pedido de licenciamento da habitação na muralha já tinha sido remetido para os
serviços da Câmara Municipal, encontrando-se em análise. Quanto ao local de receção das Ruínas
de Conímbriga, promete fazer alguma pressão junto da Direção Geral do Património Cultural.------3. Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Concluído o ponto dois da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia Municipal passou
para o terceiro ponto, Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------
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3.1. Aprovação da terceira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2018.-

------- Foi presente a terceira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2018,
que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo
sob o número 1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de explicada, pelo Presidente da Câmara Municipal, a necessidade de revisão do
orçamento, e não existindo pedidos de esclarecimentos suplementares, a Presidente da Assembleia
Municipal colocou o documento a votação, tendo sido aprovado por maioria com as abstenções dos
membros eleitos pelo BE. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. --------------------------3.2. Aprovação da alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
para 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente uma Alteração ao Mapa de Pessoal 2018, que se junta por fotocópia à
presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 2. ---------------------------Neste ponto, a Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da
Câmara Municipal que esclareceu os membros sobre a necessidade de alteração do Mapa de
Pessoal, de acordo com a lei em vigor, uma vez que existem, no Município lugares vagos do quadro
em condições de serem preenchidos. --------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à votação da alteração supracitada, tendo sido aprovada por
unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. --------------------------- ---------------------

---------- 3.3. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do nº 2, da
alínea c), do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico
das Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi dada novamente a palavra ao Presidente da Câmara que realçou alguns pontos
constantes no documento entregue relacionado com a atividade do Executivo nos primeiros seis
meses do ano de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Final da Ata
------- Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal
declarou encerrada a reunião às dezanove horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata
que será assinada pela Presidente e pelos Secretários. ---------------------------------------------------------
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A Presidente da Assembleia Municipal

A Primeira Secretária

O Segundo Secretário
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