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------- Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezanove, pelas dezoito
horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Condeixa-a-Nova, reuniu em Sessão
Extraordinária a 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 das atas da sessão ordinária de 26 de novembro de 2018 e da
sessão extraordinária de 28 de janeiro de 2019. ------------------------------------------------------------------------------ 2.2. Análise do expediente e informações. ------------------------------------------------------------------------- 2.3. Intervenções dos membros da Assembleia Municipal.------------------------------------------------ 3. Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------3.1. Autorização para a contratação de empréstimo a curto prazo no valor de 500.000,00€,
para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------- 3.2. Aprovação da primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para
2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3. Aprovação da alteração ao Regulamento de Concessão de Benefícios e Apoios ao
Investimento no Município de Condeixa-a-Nova – “GO INVEST”. ----------------------------------------------------- 3.4. Aprovação da proposta para desafetação de uma parcela de terreno de domínio privado
do Município para afetação ao domínio público municipal, sita em Avessada. -------------------------------------- 3.2. Apreciação da informação do Presidente da Câmara Municipal, nos termos do n.º 2, da
alínea c), do artigo 25.º, da Lei n.º 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, 1.ª 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 e ao Executivo. Aproveitou este momento para dar
nota a todos os presentes do facto de já se encontrarem reunidas as condições para a gravação
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das sessões da Assembleia Municipal, conforme previsto no Regimento, pelo que esta seria a
primeira sessão em que se verificaria essa mesma gravação. Assim deu as indicações necessárias
para o bom funcionamento do sistema.-------------------------------------------------------------------------------------- Informou ainda que recebeu um pedido, por parte do Gabinete de Apoio à Presidência da
Câmara Municipal, a solicitar que um excerto da presente sessão, mais precisamente cinco minutos,
fossem gravados em áudio e vídeo pelo jornal Diário As Beiras, pelo que questionou os membros
presentes quanto à aceitação da referida gravação, não tendo qualquer membro se manifestado
contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes de proceder à verificação das presenças, informou os membros da Assembleia da
ausência do membro José Manuel Facas Reis, que será substituído pelo Frederico Tomé Fontes.-------- De seguida, procedeu à verificação da presença dos membros que constituem esta
Assembleia Municipal e constatou a presença de vinte e oito membros, dos vinte oito 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;-----------------------------------------------------------------------------Frederico Tomé Fontes; -------------------------------------------------------------------------------------------------Luís Miguel Manaia Caridade; -----------------------------------------------------------------------------------------Tiago Avelino Mendes Acúrcio; ---------------------------------------------------------------------------------------Bruno João Almeida Natário; ------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Simões da Fonte Pessoa; ------------------------------------------------------------------------------------Maria Clara Madeira Simões; ------------------------------------------------------------------------------------------Luís Miguel Simões da Silva; ------------------------------------------------------------------------------------------Tiago António Marques Picão; -----------------------------------------------------------------------------------------André Braga de Oliveira Costa; ---------------------------------------------------------------------------------------Susana Margarida Costa de Almeida Devesa; --------------------------------------------------------------------Laurinda da Costa Pereira; ---------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Michael Dias Simões; ------------------------------------------------------------------------------------------Rui Miguel Oliveira Serrão Pinela; ------------------------------------------------------------------------------------Jorge Manuel Lucas de Almeida; -------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar; ------------------------------------------------------------------------------------Ana Maria Teixeira Mendes Filipe; -----------------------------------------------------------------------------------João Carlos Ribeiro Lameiro (Presidente da Junta de Freguesia de Anobra); ----------------------------Daniel Tomé Gonçalves (Presidente da Junta de Freguesia de Ega); --------------------------Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2019
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------------José Manuel Costa Mendes (Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro) -------------------------Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia de Zambujal); ----------------------------Paulo Jorge da Silva Simões (Presidente da União das Freguesias de Condeixa-a-Nova e
Condeixa-a-Velha);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Helena Maria Fonseca 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). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes na Sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita da
Costa e os Vereadores Carlos Manuel de Oliveira Canais, António Lázaro Ferreira, Nuno Manuel
Mendes Claro, Arlindo Jacinto Matos. ---------------------------------------------------------------------------------

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.--------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar início ao Período Antes da Ordem do Dia, a Presidente da Assembleia Municipal,
Anabela Lemos, solicitou a autorização dos membros para acrescentar um ponto à ordem de
trabalhos, para que em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Regimento, a Assembleia
Municipal se pudesse pronunciar acerca do pedido de suspensão de mandato apresentado pelo
membro José Manuel Facas Reis. Não havendo nenhum membro que se opusesse à introdução
deste ponto, a Presidente da Assembleia Municipal informou que rececionou um pedido de
suspensão do membro supra citado, por um período de 365 dias, que se junta em anexo à presente
ata para dela fazer parte integrante e que se dá como integralmente reproduzido. Não tendo sido
levantada qualquer questão quanto ao pedido de suspensão apresentado, o plenário manifestou a
aceitação do referido pedido e da justificação apresentada, sendo o referido membro substituído por
Frederico Tomé Fontes. --------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Discussão e votação das atas da sessão ordinária de 26 de novembro de 2018 e da sessão
extraordinária de 28 de janeiro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------- No que se refere a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota da receção de
algumas correções a ambas as atas, apresentadas pelo membro Rui Pinela, do Bloco de Esquerda.
------- Verificados os pedidos de correção à ata da sessão ordinária de 26 de novembro de 2018, a
mesma foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------
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------- O mesmo procedimento se verificou em relação à ata da sessão extraordinária de 28 de
janeiro de 2019, e analisadas as correções propostas a mesma foi colocada a votação tendo sido
aprovada por maioria com a abstenção de um membro do PSD. ----------------------------------------------

2.2. Análise do expediente e informações;------------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao expediente, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota que não foi
apresentada qualquer justificação escrita da ausência do membro José Facas Reis à última sessão
da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prosseguiu com a sua intervenção informando os membros da publicação da seguinte
legislação: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro - Concretiza a transferência de competências para
os órgãos municipais no domínio de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos; -------------- - Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro - Concretiza a transferência de competências para
os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; -------------------------- - Decreto-Lei nº 22/2019, de 30 de janeiro - Concretiza a transferência de competências para
os órgãos municipais no domínio da cultura; ------------------------------------------------------------------------------ - Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro - Concretiza a transferência de competências para
os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde; ------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal informou ainda que o grupo de trabalho constituído
para produzir informação acerca da descentralização de competências já teve duas sessões de
trabalho mas que não está a ser fácil contactar outros municípios que possam partilhar com o grupo
as suas experiências nestas áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------ Deu nota ainda do envio para os membros, por correio eletrónico, da seguinte
correspondência: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Na sequência da última sessão ordinária foi enviada, a todos os membros da Assembleia
Municipal, a documentação, enviada pelo Sr. Fortunato Rocha, inicialmente remetida apenas por
ele aos líderes das bancadas partidárias e à Presidente da Assembleia Municipal. Este envio seguiu
com o pedido de análise e indicação da pretensão de ver este assunto discutido em futura sessão
da Assembleia Municipal. Dado que nenhum membro se manifestou relativamente a este assunto,
seguirá resposta para o peticionário informando-o disso mesmo e que, portanto, a Assembleia
Municipal se encontra esclarecida com as informações que foram prestadas; ----------------------------------- - Foi ainda rececionada correspondência eletrónica por parte da Associação Nacional das
Assembleias Municipais (ANAM) com um estudo sobre a notoriedade dos órgãos autárquicos; ------------ - Chegou também um estudo rececionado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos
sobre a Qualidade da Governação Local e ainda vários pareceres jurídicos remetidos pela ANAM:
declarações de voto; gravação de sessões; Isenção IMI e IMT; capacidade interventiva das
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comissões; comissão permanente; senhas de presença; sessões e reuniões; renúncia; eleições
intercalares; incompatibilidades e impedimentos; IRS e participação variável do Município;
competências da Câmara Municipal e Assembleia Municipal; incompatibilidades das Assembleias
Municipais e Assembleias de Freguesia. Todos estes pareceres foram impressos para consulta em
qualquer momento e sempre que se justificar. ---------------------------------------------------------------------------- - Por fim, deu nota que tinha sido recebido o dossier em papel da Vice-Presidente da Câmara
Municipal o relatório anual de atividades da Comissão de Proteção e Crianças e Jovens de Condeixa
correspondente ao ano de 2018. A Mesa da Assembleia Municipal disponibiliza tal documento para
consulta dos interessados; -----------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Intervenções dos membros da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------- Não existindo mais informações a prestar relativamente ao envio de correspondência, a
Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra aos membros da Assembleia Municipal para
registo das suas intervenções, tendo concedido a palavra aos membros do Bloco de Esquerda que
enviaram atempadamente um conjunto de moções e/ou recomendações. ---------------------------------------- O primeiro documento em análise, que se junta em anexo à presente ata e que de dá como
integralmente reproduzido, refere-se a uma recomendação para que fosse iniciada uma revisão ao
Regimento da Assembleia Municipal com vista à possibilidade de gravação, transmissão de imagem
vídeo e áudio das sessões, bem como a disponibilização na internet em sítio próprio da Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Raúl Pratas para referir que o Regimento já tinha sido revisto há
relativamente pouco tempo, onde este assunto foi debatido, pelo que considera inapropriado e
inoportuna nova revisão neste momento. ---------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra o membro Albano Leandro questionou a bancada do BE acerca da
vantagem de as sessões serem gravadas em vídeo. ------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao membro Tiago Acúrcio este remeteu o seu esclarecimento para o
parecer jurídico rececionado pela ANAM que refere que cada membro quando toma posse num
cargo político, aceita tacitamente a referida gravação e publicação, pelo que considera fazer sentido
neste momento realizar uma nova revisão ao Regimento. Quanto ao referido pelo membro Raúl
Pratas, o membro Tiago Acúrcio opinou que o documento deve ser revisto sempre que se justifique
ou que surjam elementos novos suscetíveis dessa mesma revisão. ------------------------------------------------ Com base nesta resposta, a Presidente da Assembleia Municipal informou que o parecer
rececionado foi elaborado por um jurista e a última revisão ao Regimento teve por base uma
interpelação feita à Comissão Nacional de Proteção de Dados. ----------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Tiago Picão para mostrar o seu desagrado quanto à recomendação
agora apresentada pelo BE, na medida em que se trata de diretrizes emitidas por esta força política
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a nível Nacional e que não acrescenta benefício à Assembleia Municipal de Condeixa, considerando
portanto que não faz sentido a revisão sugerida. ------------------------------------------------------------------------ Pediu a palavra o membro Helena Diogo para sugerir que este assunto seja tratado
gradualmente, pois foi iniciada nesta sessão a gravação em áudio e após um parecer negativo por
parte da CNPD quanto à gravação de imagem. Assim, e com base nos elementos de que dispomos,
poderemos solicitar novo pedido de parecer a esta entidade. -------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao membro Rui Pinela que referiu não ver qualquer inconveniente
em que qualquer situação nova que surja para melhorar a qualidade das sessões não possa ser
equacionada, assim como não percebe a objeção à melhoria da transparência das sessões da
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Novamente no uso da palavra, o membro Tiago Acúrcio acrescentou que a recomendação
apenas sugere que se inicie o processo de revisão. -------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao membro Luís Silva, este afirmou que concorda com o referido pelo
membro Tiago Picão quanto à adequação dos temas em prol do Município, mas que também não
coloca qualquer objeção à recomendação apresentada pelo BE, pelo que concorda que possa haver
nova com a sua discussão/debate sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao membro Frederico Fontes, este referiu que vai aprovar a
recomendação e não vê problema em aceitar a referida recomendação. ------------------------------------------ Não havendo registo de mais intervenções, a referida recomendação apresentada pelo BE
foi colocada a votação, tendo sido reprovado por maioria, com dezanove votos contra dos membros
do PS e um da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Novamente concedida a palavra à bancada do BE foi apresentada uma nova Recomendação
quanto à implementação de Diagnóstico Local sobre a Prestação de Cuidados Informais, documento
que se junta em anexo à presente ata para dela fazer parte integrante e que aqui se dá como
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Raúl Pratas para solicitar que fosse concedido um tempo a cada
bancada para discussão deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente da Assembleia Municipal informou que não existirá qualquer tempo para
discussão, pois os documentos foram enviados atempadamente a todos os membros da Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, o membro Frederico Fontes referiu que não considera inoportuno
conceder os cinco minutos solicitados pela bancada do PS, mas inquiriu o Presidente da Câmara
Municipal para saber se o conteúdo daquela recomendação não pertence ao âmbito de atuação da
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que iniciou a sua intervenção
cumprimentando todos os presentes, este esclareceu que uma grande parte do conteúdo desta
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recomendação já é realizada pela equipa de intervenção direta que se encontra no terreno, embora
não vê inconveniente de que o assunto seja discutido. ----------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Miguel Pessoa para referir que se trata de uma recomendação. -------- Foi dada a palavra ao membro Conceição Costa que referiu que este assunto tem sido
debatido a nível nacional e divulgado na comunicação social, pelo que não se trata de um assunto
que se revele novidade para quem tem acompanhado as notícias. ------------------------------------------------- Solicitou novamente a palavra o membro Raúl Pratas para dar nota de que votará contra a
recomendação agora apresentada, dado que não concorda com a votação de recomendações para
efeitos estatísticos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao membro Tiago Picão, este referiu que mais uma vez se trata de uma
recomendação que não traz nada de novo para o Município. --------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Tiago Acúrcio para demonstrar o seu desagrado pelo facto de, por
várias ocasiões, os membros da oposição se referirem a este tipo de questões como sendo
generalistas do BE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou a palavra o membro Albano Leandro para referir que este é um tema de grande
relevância e que de facto tem sido acompanhado quer pelo Município de Condeixa, quer pelo próprio
Governo, pelo que apela a alguma ponderação quanto ao tratamento deste tipo de assuntos tão
sensíveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminada a discussão sobre o assunto, a recomendação foi colocado a votação, tendo sido
aprovado por maioria com nove votos contra dos membros do PS, quatro abstenções dos membros
do PS e uma da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Helena Diogo para apresentar uma declaração de voto, tendo
referido o seguinte:
------- “Concordo com o referido pelo membro Albano Leandro, que se trata de um assunto muito
importante, na medida em que também já passei por ele e sei que há muita gente a passar por
essas situações, contudo o meu voto de abstenção tem a ver com o ponto um da recomendação,
os serviços da Câmara Municipal estão atentos e tem estado a trabalhar neste ponto. Quanto às
recomendações ao Governo, à Assembleia da República, aos Ministérios, estou perfeitamente de
acordo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, procedeu-se à apresentação de outra Recomendação apresentada pelo BE, que
se junta em anexo à presente ata, da qual que se dá como integralmente reproduzida e que se
relaciona com o desenvolvimento de procedimentos necessários para a programação de políticas
de mobilidade assentes na redução das tarifas e na utilização do transporte coletivo de passageiros
nos seus diversos modos, assegurando a qualidade dos transportes públicos e uma mobilidade ao
serviço das populações. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Pediu a palavra o membro Nuno Gaspar para sugerir a correção à referida recomendação,
nomeadamente quanto ao primeiro parágrafo onde atribuem a responsabilidade do aumento nos
transportes ao anterior Governo do PSD/CDS-PP. ---------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao membro Tiago Acúrcio que referiu que o BE não se opõe à retirada
da menção referida pelo membro Nuno Gaspar. ------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o Presidente da Câmara Municipal para referir que serão as Comunidades
Intermunicipais de Municípios que irão passar a tratar das questões relacionadas com os transportes
e que este Governo também optou por uma redução no valor dos passes, pelo que esta
recomendação não diz nada mais do que nos é permitido fazer enquanto Câmara Municipal. -------------- Concedida a palavra ao membro Rui Pinela, referiu que a intenção desta recomendação é
que o Município intente junto da CIM para a criação de um passe único intermunicipal, com a ligação
entre Condeixa e Coimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal informou que a CIM irá
lançar um concurso público em que este assunto também estará em discussão e que o Executivo
acompanhará todas as negociações.---------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para referir que a recomendação deveria ter sido
trabalhada e adequada ao nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------------------ Não existindo mais questões, a presente recomendação foi apresentada a votação, tendo
sido aprovada por maioria com oito abstenções dos membros do PS e uma abstenção da CDU. ---------- A Presidente da Assembleia Municipal apresentou nova Recomendação apresentada pelos
membros do BE, que se junta à presente ata como anexo para dela fazer parte integrante e que se
dá com integralmente reproduzida. Esta relaciona-se com a gratuitidade dos transportes no dia das
eleições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o Presidente da Câmara Municipal para referir que os eleitores atualmente
podem pedir a alteração do local onde votam e que não pode garantir o previsto na presente
recomendação na medida em que não tem dados que permitam concluir os custos associados a
esta medida, pelo que considera que não deve ser aprovada sem que exista um estudo prévio. ----------- No uso da palavra o membro Frederico Fontes referiu que não vê com bom grado uma
proposta como a apresentada agora uma vez que não apresenta transparência e não existem dados
suficientes para a sua execução. Sugeriu inclusive a sua retirada. -------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Tiago Acúrcio para referir que, mesmo sendo permitido os eleitores
escolherem outra mesa de voto, considera que irão existir pessoas em algumas aldeias que não
terão nenhum local para votar na sua aldeia, pelo que esta situação não resolverá o problema. Por
outro lado, à semelhança do que aconteceu com os serviços do autocarro da Câmara Municipal que
estiveram a funcionar gratuitamente numa fase inicial, considera que também em dia de eleições
este serviço pudesse ser disponibilizado. ---------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2019
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------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para questionar o BE relativamente a este assunto e
nomeadamente sobre número de pessoas que se encontram na situação de não ir votar por falta de
transporte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal, novamente no uso da palavra, referiu que não tem
indicação do número de pessoas, assim como, com esta medida, poderá haver uma leitura de
condicionalismo do voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Raul Pratas para referir que, não querendo substituir-se a nenhum
Presidente de Junta, estes não deixarão alguém que queira votar, de o fazer por falta de transporte.
------- Tecidas todas as considerações e esclarecidas as questões, a recomendação agora
apresentada, foi colocada a votação tendo sido reprovada com dezanove votos contra do PS, um
voto contra do PSD, quatro abstenções do PSD e uma abstenção da CDU. ------------------------------------- Por fim, foi apresentada, igualmente pelo BE, uma moção que se junta em anexo à presente
ata, que se dá como integralmente reproduzida e que se relaciona com o combate à violência de
género. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pediu a palavra o membro Frederico Fontes para sugerir que o assunto seja melhor analisado,
sugerindo que, mais uma vez, não deve ser votada, pois é uma questão de difícil tratamento. ------------- No uso da palavra, o membro Rui Pinela referiu que o conteúdo desta moção deve ser tratado
com o mérito e com a linguagem adequada ao tema abordado. ----------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Susana Devesa para referir que não lhe parece adequado saudar
manifestações que se vão realizar, quando não se sabe em que condições se vão realizar, apesar
de todo o mérito que possam ter.--------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal pediu a palavra para dar a devida importância a este tipo
de moções, mas referiu o facto de nenhuma moção apresentada estar relacionada com questões
prementes do nosso Concelho e que apenas tenham sido apresentadas moções para realçar a
posição do BE na Assembleia da República. ------------------------------------------------------------------------------ Pediu a palavra o membro Tiago Picão para referir que se trata de mais uma moção para
estatísticas, apesar da importância do assunto. -------------------------------------------------------------------------- Concluídos os esclarecimentos necessário, a referida moção foi apresentada a votação, tendo
sido rejeitada com dezanove votos contra do PS, cinco abstenções do PSD e uma abstenção da
CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Susana Devesa para, em nome da bancada do PSD, acrescentar
uma declaração de voto, referindo que: ------------------------------------------------------------------------------------ “A bancada do PSD opta pela abstenção, dado que o conteúdo do documento é muito
generalista, embora o assunto seja preocupante e notório, era mais útil se tivesse dados do
Concelho de Condeixa.” --------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Também o membro Tiago Picão pediu a palavra para em nome da bancada do PS apresentar
uma declaração de voto que refere o seguinte: --------------------------------------------------------------------------- “No que diz respeito à moção apresentada pelo Bloco de Esquerda “Pelo combate à violência
de género”, a Bancada do Partido Socialista vota contra uma vez que: -------------------------------------------- - Apesar da importância do tema e da sua atualidade não é fundamentado o apoio a
manifestações e ou movimentos que ainda nem sequer foram apresentados; ----------------------------------- - Esta não tem em conta os trabalhos efetuados pelas diferentes comissões e ou
organizações, nomeadamente a Comissão Nacional para a cidadania e igualdade de Género.” ----------- Findas as intervenções dos membros do BE, foi concedida a palavra ao membro Miguel
Pessoa, da CDU, que apresentou também uma moção que se junta em anexo para fazer parte
integrante da presente ata e que se dá como integralmente reproduzida. Esta relaciona-se com a
recuperação da atual Oficina de Restauro de Mosaicos, danificada pelo temporal Leslie a 13 de
outubro último, e para construção do novo Centro de Restauro de Mosaicos de Conímbriga entre
2019 e 2023, dirigida à Direção Geral do Património Cultural. -------------------------------------------------------- Em consideração à moção apresentada, a Presidente da Assembleia Municipal recomenda
que a mesma seja mais incisiva em relação ao que é pretendido. -------------------------------------------------- Concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita deu nota de que na
reprogramação do quadro do Portugal 2020 já está prevista dotação para aplicar nas Ruínas de
Conímbriga, considerando esta moção importante e pertinente. ----------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Frederico Fontes para, em nome da bancada do PSD, sugerir
congratular o membro Miguel Pessoa pelo trabalho que tem desenvolvido em prol do património das
Ruínas de Conímbriga e dos alertas que nos tem dado acerca deste assunto. ---------------------------------- No uso da palavra, o membro Tiago Acúrcio reconhece o mérito da moção apresentada, mas
também o trabalho desenvolvido pela Autarquia neste âmbito. ------------------------------------------------------ Tecidas todas as considerações acerca da moção apresentada, a mesma foi colocada a
votação tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- Prosseguindo com as intervenções dos membros da Assembleia Municipal e tendo sido
solicitada a palavra pelos membros do BE, a Presidente da Assembleia Municipal informou a referida
bancada de que o tempo estipulado em Regimento para as intervenções dos membros do BE já
tinha sido claramente esgotado, pelo que iria ser dada a palavra aos restantes membros da
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em consequência do atrás referido, os membros do BE apresentaram à Mesa da Assembleia
Municipal a declaração de intenção de voto que a seguir se transcreve: ------------------------------------------ “Na impossibilidade do uso da palavra por parte da bancada do BE, justificada pelo elevado
número de propostas que apresentámos, remetemos esta declaração de voto da nossa abstenção
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às restantes votações, por considerarmos que não se reuniram as condições democraticamente
necessárias ao esclarecimento das nossas dúvidas.-------------------------------------------------------------------- Pretendemos também deixar registado que, logo quando foi votada a primeira proposta que
remetemos atempadamente para leitura e apreciação, certos de que os elementos presentes o
fizeram, abdicámos de tomar mais à Assembleia, sendo que toda a nossa intervenção posterior foi
no debate com os restantes grupos partidários e, neste sentido, já todos os grupos excederam o
tempo regimentado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Ana Filipe para apresentar uma moção que fará parte da presente
ata como anexo, dando-se como integralmente reproduzida e relacionada com a necessidade do
Governo de acelerar os mecanismos de apoio contemplados no Fundo de Emergência Municipal
acionado após a ocorrência da Tempestade Leslie, bem como sugerir também a criação de
mecanismos de apoio que contemplem também as Juntas de Freguesia, IPSS e as diversas
Associações Desportivas, Culturais e Recreativas sem fins lucrativos, sendo que deverá ser
encaminhada para o Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Câmara Municipal, no uso da palavra, referiu que de facto esta é uma
dificuldade sentida por todas as Câmaras Municipais afetadas pela tempestade Leslie, pelo que esta
moção é bastante importante. Deu nota também do desagrado demonstrado para com as
seguradoras envolvidas devido ao facto de ainda não terem dado informação relativa à
comparticipação que destas, por forma a poder cabimentar essa verba em conjunto com os sessenta
por cento que o Governo se comprometeu a comparticipar através do fundo disponibilizado. --------------- Pediu a palavra o membro Nuno Gaspar para felicitar o PS pela iniciativa e por se associar
ao Executivo e ao PSD quanto à necessidade de sensibilizar o Governo e também a CCDRC quanto
à falta de apoio existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Concedeu-se assim a palavra ao membro Luís Silva para demonstrar o seu agrado pela
iniciativa tomada pelo PS em promover esta moção. ------------------------------------------------------------------- Colocada a votação agora apresentada, a mesma foi aprovada por maioria com a abstenção
dos membros do BE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prosseguindo com as intervenções dos membros, foi dada a palavra ao membro Nelson
Simões que apresentou uma nota positiva ao trail realizado no passado fim de semana, com a
presença de mais de três mil participantes, dando os parabéns à organização, às Juntas de
Freguesia, às associações envolvidas, às forças de segurança e também ao Executivo pelo apoio
manifestado na realização do evento. --------------------------------------------------------------------------------------- Prosseguiu-se com a intervenção do membro Raúl Pratas relacionada com o Programa
Nacional de Investimentos 2030, que a apresentou à Mesa da Assembleia Intermunicipal que fará
parte integrante da presente ata para dela fazer parte integrante e que se dá como integralmente
reproduzida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2019
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------- Pediu a palavra o membro Luís Silva que se demonstrou solidário com o BE por terem sido
privados de colocar as suas questões por terem esgotado o seu tempo. Prosseguiu a sua
intervenção para questionar o Executivo acerca da pavimentação da estrada do Casal da Estrada,
que após a obra se têm verificado algumas pequenas reparações por motivos de ruturas de água
nas vias pública, considerando assim que se deva repensar neste tipo problemas antes de colocar
asfalto. Outra questão colocada prende-se com a colocação do sinal na estrada entre Campizes e
Ega e por fim questionou o Presidente da Câmara Municipal quanto ao início de funcionamento do
lar da Ega. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio de seguida o membro Nuno Gaspar para questionar acerca da transferência de
competências nas áreas de estacionamento, pretendendo saber se um munícipe estacionar
indevidamente na vila, dentro de quanto tempo receberá a multa pela contraordenação. Questionou
também sobre os diplomas relacionadas com a saúde e educação, se a comissão de trabalhão já
tinha abordado o tema e qual a posição do Executivo em relação aos mesmo. Pediu também que
fosse esclarecido se de facto há certeza de que o Governo apoiará a obra em questão e tendo em
consideração que o Município ainda dispõe de uma grande capacidade de endividamento, porque
não se avança com um empréstimo para a realização da mesma dada a premência na conclusão
da mesma. Por fim, considerando que o Município dispõe atualmente de uma jurista a tempo inteiro
nos quadros da Câmara Municipal, qual o propósito para a existência de um ajuste direto para a
contratualização de serviços jurídicos e qual o critério para a escolha da sociedade em causa. ------------ Foi concedida a palavra ao membro Conceição Costa que apenas questionou o Executivo
quanto ao ambiente, mais precisamente sugerindo a criação de um incentivo à reciclagem, propondo
um método de abatimento na fatura da água tendo em consideração o volume de reciclagem que
cada munícipe realizasse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Susana Devesa que questionou o Executivo acerca das duas
candidaturas apresentadas no Orçamento Participativo, se estão de acordo com as expetativas e
caso não estejam de acordo, o que poderá ter falhado nesta edição do OP. ------------------------------------- Para resposta às questões colocadas pelos membros acima referidos, foi concedida a palavra
ao Presidente da Câmara Municipal que começou por referir que a contratualização de empréstimos
demora algum tempo e que se iniciasse o processo neste momento ainda demoraria cerca de cinco
a seis meses a obter esse mesmo empréstimo. No entanto acredita que o assunto poderá estar para
breve e que tem estado a fazer uma grande pressão sobre a companhia de seguros. ------------------------ Quanto às ruturas, não era expetável que acontecessem e que se têm reunido todos os
esforços para solucionar as situações que vão surgindo. -------------------------------------------------------------- Relativamente ao sinal de STOP, estão a tratar de uma proposta para apresentar à população
que posteriormente seguirá os trâmites normais em conjunto com a Junta de Freguesia. --------------
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------- Pediu também a palavra o Presidente da Junta de Freguesia da Ega, Daniel Tomé, para
apelar ao bom senso e que o sinal regresse à sua origem e apela à resolução o mais rapidamente
possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal informou que o assunto se
irá resolver pelo que também apela um pouco mais de paciência. -------------------------------------------------- Quanto ao lar da Ega, a informação de que dispõe é que o funcionamento estará para breve.
------- Prosseguindo com a sua intervenção, deu nota que somos o único Concelho do distrito que
está com todos os indicadores acima da média, indicadores esses que são mobilizados para dar
aos Concelhos os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS), nomeadamente ao nível do
desemprego, do crescimento, do poder de compra, o que não impede que existam ainda algumas
carências no Concelho e que por isso o Executivo apresentou uma reclamação, sendo provável que
venha a existir um apoio financeiro para estas situações. ------------------------------------------------------------- Relativamente à situação das multas, não sabe responder mas tomou nota para tentar obter
informação mais concreta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- No que se refere à transferência de competências, já foram rececionados alguns dados
relativos ao diploma da saúde, mas que ainda faltam dados relativos à educação, sendo certo que
a decisão tem de ser bastante prudente e que têm de ser analisados os dados que forem enviados.
------- O ajuste direto para com a sociedade de advogados, tem a ver com a adequação dos juristas
a processos específicos, como, por exemplo neste caso, o tratamento a questão da cobrança dos
montantes em divida relacionados com o fornecimento de água. ---------------------------------------------------- Em termos de ambiente, este Executivo tem investido muito neste setor e que o que se
pretende é que daqui a dez anos não se taxe o lixo em função do consumo de água, sendo este um
projeto em que Condeixa está a ser pioneira em conjunto com Lisboa e Aveiro. -------------------------------- Por fim, em relação ao OPJ tem vindo a perder alguma importância, também relacionada com
a demora que tem existido na execução das obras. Considera que terá de haver algumas alterações
para deixar de ser tão material, sendo certo que não é intenção do Executivo acabar com este
projeto em que fomos pioneiros e até tivemos outros Municípios a questionar-nos acerca do
funcionamento deste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Concluídas as intervenções dos membros, a Presidente da Assembleia Municipal concedeu
um período de intervalo de quinze minutos antes de prosseguir com a Ordem do Dia. ------------------

3. Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Findo o intervalo concedido, a Presidente da Assembleia Municipal prosseguiu com a Ordem
do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1. Autorização para a contratação de empréstimo a curto prazo no valor de 500.000,00€,
para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que apresentou um breve fundamento
acerca da necessidade do Município contrair o referido empréstimo. ---------------------------------------------- Não existindo qualquer questão a ser colocada, a proposta foi apresentada a votação, tendo
sido aprovada por maioria com dezasseis votos favoráveis e duas abstenções dos membros do BE.
------- Não participaram nesta votação os seguintes membros: Raúl Marques Lopes Pratas,
Frederico Tomé Fontes, Miguel Simões da Fonte Pessoa, Tiago António Marques Picão, André
Braga de Oliveira Costa, Nelson Michael Dias Simões, Jorge Manuel Lucas de Almeida, Daniel
Tomé Gonçalves, Vitor Luís Donário Teixeira e Paulo Jorge da Silva Simões, por não se
encontrarem presentes na sessão. ------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Aprovação da primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 2019.
--------Foi dada novamente a palavra ao Presidente da Câmara Municipal justificou a referida revisão
essencialmente com o aumento da receita proveniente da contratualização do empréstimo e
consequentemente com a respetiva cabimentação da respetiva despesa.---------------------------------------- Pediu a palavra o membro Rui Pinela para questionar o Executivo acerca dos critérios
utilizados para a contratualização de uma sociedade de advogados de Lisboa e se não existiam em
Condeixa juristas que pudessem desenvolver o trabalho que estes estão a desenvolver. -------------------- Em resposta ao membro acima, o Presidente da Câmara Municipal deu nota que a
contratualização de um advogado é um ajuste direto até ao limite de vinte mil euros, pelo que o
Executivo é livre de escolher em quem confia para realização do serviço. ---------------------------------------- Não existindo qualquer outra questão a ser levantada, a proposta foi colocada a votação tendo
sido aprovado por maioria com vinte e dois votos favoráveis e duas abstenções dos membros do
BE.--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não participaram nesta votação os seguintes membros: Frederico Tomé Fontes, Miguel
Simões da Fonte Pessoa, Daniel Tomé Gonçalves e Vitor Luís Donário Teixeira por não se
encontrarem presentes na sessão. ------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Aprovação da alteração ao Regulamento de Concessão de Benefícios e Aopois ao
Investimento no Município de Condeixa-a-Nova – “GO INVEST”. ----------------------------------------------Foi concedida novamente a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que, de forma breve
e clara, explicou as principais alterações ao referido regulamento. --------------------------------------------------Pediu a palavra o membro Nuno Gaspar para congratular o Executivo por estas alterações
pertinentes, no entanto questiona quantas empresas já foram apoiadas por este programa e onde
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se pretendem instalar novas empresas que venham a surgir dado que apenas já só existe um lote
de terreno disponível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em resposta o Presidente da Câmara Municipal informou que está a ser projetada a aquisição
de novos terrenos na zona industrial e que existem mais dois terrenos que, apesar de não
pertencerem à Câmara Municipal, não estão a ser utilizados e que o Executivo está a tentar que
voltem para a Câmara Municipal ou que haja negociação direta entre os proprietários e os
interessados. Para além disso, está ainda previsto o alargamento da zona industrial com o recurso
a fundos comunitários. Quanto a projetos apoiados já existiram duas empresas a ser apoiadas. ----------- Não existindo qualquer outra questão, o documento foi colocado a votação tendo sido
aprovado por maioria com vinte e cinco votos favoráveis e duas abstenções dos membros do BE. -------- Não participou nesta votação o seguinte membro Miguel Simões da Fonte Pessoa por não se
encontrar presente na sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Aprovação da proposta para desafetação de uma parcela de terreno de domínio privado
do Município para afetação ao domínio público municipal, sita em Avessada.----------------------------Foi concedida novamente a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que sintetizou a
alteração a ser realizada com esta proposta. ------------------------------------------------------------------------------ Não existindo qualquer outra questão, o documento foi colocado a votação tendo sido
aprovado por maioria com vinte e cinco votos favoráveis e duas abstenções dos membros do BE. -------- Não participou nesta votação o seguinte membro Miguel Simões da Fonte Pessoa por não se
encontrar presente na sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------

3.5. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2 da alínea c),
do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das
Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que deu uma breve explicação
acerca das informações entregues aos membros da Assembleia Municipal, que se junta em anexo
para fazer parte integrante da presente ata e que se dá como integralmente reproduzido. ------------------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para questionar acerca da regularização de vinte e cinco
associações, tendo sido respondido pelo Vereador Carlos Canais que esta regularização está
relacionada com a entrega de documentos legais por parte das associações. ----------------------------------- Ainda na sua intervenção, o membro Luís Silva questionou o Executivo acerca da existência
de algumas viaturas que apresentam elevado grau de inoperacionalidade e por fim também o registo
de um aumento no prazo médio de pagamentos a fornecedores. ----------------------------------------------
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------- Em resposta, o Presidente da Câmara Municipal esclareceu que relativamente às viaturas,
algumas apresentam claramente a necessidade de substituição e neste sentido está prevista a
apresentação de uma candidatura a um quadro comunitário para aquisição de duas novas.----------------- Relativamente ao prazo de pagamentos a fornecedores, o aumento registado relaciona-se
com o aumento investimento .--------------------------------------------------------------------------------------------

Final da Ata
------- Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a presença de
todos os membros, declarou encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e vinte e cinco minutos,
da qual se lavrou a presente ata que será assinada pela Presidente e pelos Secretários.---------- ----

A Presidente da Assembleia Municipal

A Primeira Secretária

O Segundo Secretário
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