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------- Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, pelas dezoito
horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Condeixa-a-Nova, reuniu em Sessão Ordinária
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 da ata da sessão ordinária de 29 de abril de 2019. -----------------------------2.2. Análise do expediente e informações. --------------------------------------------------------------------------2.3. Intervenções dos membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------- 3. Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. Discussão e votação da transferência de competências para as Autarquias Locais e
para as Entidades Intermunicipais nas seguintes áreas:-------------------------------------------------------------------------3.1.1. As competências incluídas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que
concretiza o quadro de transferência para os órgãos municipais no domínio da educação;---------------------------3.1.2. As competências incluídas no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, que
concretiza o quadro de transferência para os órgãos municipais no domínio do transporte turístico
de passageiros e do serviço público de transporte de passageiros regular em vias negociáveis
interiores;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.3. As competências incluídas no Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que
concretiza o quadro de transferência para os órgãos municipais no domínio das áreas portuáriomarítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade
portuária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Discussão e votação da transferência de competências dos órgãos municipais para
as Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3. Aprovação da alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-aNova para 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.4. 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- 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.--------------------------------------------------- Procedeu à verificação da presença dos membros que constituem esta Assembleia
Municipal e constatou a presença de vinte e seis membros, dos vinte e oito que constituem este
Órgão, a saber:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se a presença dos seguintes Membros: ---------------------------------------------------------------Anabela Rodrigues de Lemos; ----------------------------------------------------------------------------------------Raúl Marques Lopes Pratas; -------------------------------------------------------------------------------------------Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; ---------------------------------------------------------------Albano José Simões Leandro; -----------------------------------------------------------------------------------------Marília Tomé Pedroso dos Reis Torres; -----------------------------------------------------------------------------Luís Miguel Mania 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; ------------------------------------------------------------------------------------------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); --------------------------------------Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia de Zambujal); ----------------------------José Manuel Costa Mendes (Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro).----------- --------------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);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 24 de junho de 2019
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------------José Luís dos Santos Cardoso (Presidente da União das Freguesias de Vila Seca e Bem
da Fé). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não estiveram presentes nesta sessão os membros Frederico Tomé Fontes e Rui Miguel
Oliveira Serrão Pinela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Estiveram ainda presentes na Sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita
da Costa, e os Vereadores Carlos Manuel de Oliveira Canais, Nuno Manuel Mendes Claro e
Arlindo Jacinto Matos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Intervenção do Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dando início à ordem de trabalhos, informou os presentes dos termos regimentais no que
concerne a intervenções do público, nomeadamente que está previsto um período máximo de 15
minutos para que os munícipes possam colocar questões que queiram ver esclarecidas.
Acrescentou ainda que cada munícipe que intervenha deverá apresentar-se, dizendo o seu nome,
a sua morada e a qualidade em que intervém, fazendo-o de forma concisa e objetiva.----------------------- Depois de ter relembrado os procedimentos a seguir neste ponto, a Presidente da
Assembleia Municipal registou o pedido de intervenção dos alunos da turma do 8.º D, do
Agrupamento de Escola de Condeixa tendo-lhes concedido a palavra. -------------------------------------------- Intervieram assim as alunas Beatriz Vendeiro, Carolina Marmeleiro, Maria Batista e Fátima
Almeida, alunas da referida turma, membros do projeto “PanisCondeixa”, que consiste na
recriação do pão romano, e orientadas pela professora Fernanda Fidalgo. Assim procederam a
uma breve apresentação do projeto inserido no âmbito da 6.ª Edição do Empreendedorismo nas
Escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finda a apresentação, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, Nuno
Moita, que felicitou os alunos, os empresários e todos os intervenientes nesta iniciativa, bem como
os objetivos alcançados e o facto de elevarem o nome de Condeixa em projetos como estes.-------------- A Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a disponibilidade das alunas e a
apresentação realizada, bem como a presença da Arqueóloga Margarida Amado, da doceira Cátia
Curado, da professora Fernanda Fidalgo e da Eng.ª Ana Bela Malo, tendo acrescentado que esta
iniciativa permitiu angariar o montante de seiscentos e vinte euros, que foram entregues à
APPACDM para ajuda na aquisição de estores na remodelação que estão a realizar nas
instalações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Período Antes da ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 29 de abril de 2019. ------------------------
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------- No que se refere a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota da receção
de um pedido de correção à referida ata, apresentada pelo membro Conceição Costa, do PSD. ------------ Verificado o pedido de correção à ata da sessão ordinária de 29 de abril de 2019, a mesma
foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------

2.2. Análise do expediente e informações. ------------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao expediente, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota do envio das
seguintes informações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Foi enviado, no dia 06 de maio, a todos os membros da Assembleia Municipal, o Relatório
de Observância do Direito de Oposição referente ao ano de 2018, para efeitos do exercício de
pronúncia, nos temos do nº1 do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei
nº 24/98, de 26 de maio, sendo que até ao momento não rececionou qualquer pedido de análise e
discussão em sessão de Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------------- - Na mesma data supracitada foram enviados por email os memorandos das duas últimas
sessões da Assembleia Intermunicipal realizadas a 20 de dezembro de 2018 e 16 de abril de
2019; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Foi enviado o memorando da reunião havida em Águeda a 08 de abril de 2019, onde se
deslocaram os elementos do grupo de trabalho que esta Assembleia Municipal elegeu para
produzir informação sobre a questão da descentralização das competências, nomeadamente para
falar com os membros do Executivo local, sobre a área da Educação, uma vez que este Executivo
tinha já alguma experiência no assunto, por ter celebrado um contrato interadministrativo no
âmbito do programa “Aproximar Educação”.------------------------------------------------------------------- - Relativamente a este assunto, e no âmbito da preparação da resposta ao Sr. Secretário
de Estado das Autarquias Locais sobre o projeto de mapas que associava os montantes
financeiros associados ao exercício anual das competências transferidas e do património a
transferir para o Município, na área da Educação, este grupo de trabalho pronunciou-se nos
termos e condições refletidos num documento que foi enviado aos membros desta Assembleia.
------- Informou ainda que, respondendo ao convite endereçado à Assembleia Municipal para se
fazer representar nas festividades da cidade geminada de Bretten, foi este ano indicado pela líder
da bancada do PSD, o nome do membro Nuno Gaspar, que acompanhará a comitiva camarária. --------- Ainda com a finalidade de dar a conhecer aos Munícipes a pluralidade ideológica presente
na Assembleia Municipal e valorizar o seu trabalho e existência, foi introduzido no site da Câmara
Municipal um espaço que alojará as intervenções políticas dos membros da Assembleia Municipal
produzidas por ocasião de diferentes comemorações. ----------------------------------------------------------Foi rececionado no dia 21 de junho de 2019 um email proveniente da Associação Nacional das
Assembleias Municipais com um link que remete para a síntese do livro verde para a reforma da
Sessão Ordinária de 24 de junho de 2019
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democracia municipal e valorização do papel das assembleias, que será entretanto
reencaminhado para todos os membros desta Assembleia------------------------------------------------------------ Foi ainda recebido um convite por parte do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de
Condeixa e destinado a todos os membros para a inauguração da cozinha central desta
instituição. Este evento realizar-se-á no próximo dia 29 de junho de 2019, pelas 16horas.-------------

2.3. Intervenções dos membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------Não existindo mais informações a prestar relativamente ao envio e receção de
correspondência, antes das intervenções dos membros da Assembleia, a Presidente da
Assembleia Municipal deu conta do pedido prévio formulado pelo Presidente da Câmara para
abordar um assunto que, sendo de natureza pessoal, é passível de ter impacto no seu mandato
autárquico. Assim concedeu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------ O Presidente da Câmara Municipal informou que, conforme já era do conhecimento público,
nomeadamente por notícia publicada num jornal nacional, foi constituído arguido num processo
relacionado com um alegado favorecimento de duas empresas de Condeixa. Esclareceu que os
factos terão ocorrido em 2010 e 2011, altura em que era vogal do conselho diretivo do organismo
responsável pelas obras do Ministério da Justiça, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos
da Justiça (IGFEJ). O processo que envolve cinco obras de reabilitação em que o Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC) considera não terem sido utilizados os materiais adequados
na construção destas obras, causando assim um prejuízo para o Estado. Concluiu que estava
tranquilo quanto ao desfecho do processo, aguardando um desenvolvimento mais formal e mais
consistente, pois, do conhecimento que tem do mesmo, foi acusado de factos ocorridos em
momentos anteriores à sua atividade na entidade em questão. Referiu ainda que não se sente
limitado nas suas funções de autarca, pois a acusação não tem a ver com o Município.---------------------- Finda a intervenção do Presidente da Câmara Municipal, a Presidente da Assembleia
Municipal passou a palavra aos membros da Assembleia Municipal para registarem as suas
intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu assim a palavra o membro Nelson Simões que referiu o seguinte: --------------------------------- “As coletividade do Município de Condeixa-a-Nova têm desenvolvido um trabalho notável
nas várias modalidades desportivas. Como resultado desse trabalho, do esforço e empenho de
todos os envolvidos: dirigentes, treinadores e atletas - os resultados em muito têm enaltecido o
nosso Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Assim, de entre muitas conquistas que felizmente começam a tornar-se um hábito, quero
enaltecer o mérito desportivo do Clube de Condeixa pela conquista do título de campeão distrital e
da taça da Associação de Futebol de Coimbra em futebol sénior masculino. ------------------------------
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------- De realçar também a excelente campanha da equipa de futebol sénior feminino do Clube de
Condeixa que ganhou a sua série da II divisão só com vitórias, sendo que apenas não conseguiu a
subida porque ficou na 2.ª fase – grupo de promoção – onde estava o Sport Lisboa Benfica, clube
com outros argumentos financeiros e com várias atletas internacionais. ------------------------------------------ Realço também o mérito desportivo da equipa de futsal feminino da Associação Recreativa
Cultural e Desportiva da Venda da Luísa que ganhou a série de permanência da zona sul do
campeonato da I divisão e como consequência para aproxima época será o único representante
do distrito no escalão máximo da modalidade. ---------------------------------------------------------------------------- Por fim, gostaria de salientar o êxito do Trail Castellum, em Alcabideque, com cerca de 600
participantes, a semana do Cabrito, a XII Edição dos Encontros de Maio e o sucesso de mais uma
edição do Vislumbre do Império Romano.” -------------------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao membro André Costa que, em representação da bancada do
Partido Socialista, realçou o número de obras em curso que apresentam uma taxa de execução
acima dos 31%, nomeadamente relacionadas com o saneamento e a representarem um
investimento na ordem dos dois milhões de euros, sendo que este montante terá um impacto
significativo, no imediato, no orçamento da Câmara Municipal, que poderá dificultar a gestão
financeira da Autarquia, mas que num futuro próximo trará maior qualidade de vida à população.
Este investimento projeta ainda o Concelho para uma percentagem quase total de cobertura do
saneamento. Concluiu referindo que este ponto foi uma das propostas eleitorais do PS e que
assim se cumpre, trazendo melhor qualidade de vida para a população. ------------------------------------------ Salientou ainda a execução de outras obras como a reabilitação da Casa dos Arcos, uma
obra orçada em cerca de trezentos e cinquenta mil euros, a reparação das piscinas municipais,
que rondam os quinhentos e vinte mil euros e muitos outras de menor relevância financeira, mas
de extrema importância para a população que delas irão usufruir. -------------------------------------------------- De seguida concedeu-se a palavra ao membro Tiago Acúrcio cujo pedido de
esclarecimentos se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------- 1. Qual o ponto de situação do projeto de reconversão do edifício da Escola Primária de
Bruscos para habitação para famílias e/ou utentes da APPACDM Condeixa em situações
urgentes? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. O Projeto de Hortas Comunitárias da CMC irá alguma vez sair do papel? ---------------------------- 3. Existe algum registo que confronte as intervenções dos serviços da CMC na rede de
abastecimento de água com os pedidos dos munícipes de redução do valor da fatura, devido à
rutura? Pode ser facultado aos membros da AM? ----------------------------------------------------------------------- 4. Qual a situação atual da rede de abastecimento de águas? Qual a percentagem de água
de Alcabideque? Qual a percentagem de ferro nas águas provenientes das Águas Centro Litoral?--
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------- 5. Solicito novamente o envio aos eleitos da AM da documentação enviada ao Sr. Fortunato
Pires da Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Na última AM foi chumbada a proposta da bancada do Bloco de Esquerda para que
sejam facultados transportes gratuitos à população nos atos eleitorais. Venho solicitar ao
executivo que reconsidere essa decisão da maioria desta AM e, à semelhança do Concelho de
Miranda do Corvo, coloque à disposição dos munícipes os autocarros da UrbCondeixa, de forma
gratuita, já nas próximas eleições legislativas de Outubro, e nas seguintes. -------------------------------------- 7. Por que motivo não são aceites atestados de residência, passados pelas juntas de
freguesia, nas inscrições no TIA Futsal? Não é esse um documento válido e legalmente aceite? ---------- 8. Já se encontra liquidada a fatura da edição de 2018 do "Vislumbre do Império"? Caso
não, o Executivo não está preocupado com o acumular de faturas deste evento? ------------------------------ 9. Quais as informações que o Executivo tem sobre o pedido se exploração de caulinos e
lítio, por parte da Clariant Iberica Produccion, S.A., na área do "Monte Vale Grande", situada nos
concelhos de Soure e Condeixa-a-Nova? ---------------------------------------------------------------------------------- 10. Deixo uma nota de pesar pela falta de cultura democrática que ainda se vive no nosso
concelho, e que se traduziu novamente no roubo dos painéis de mupis do Bloco de Esquerda,
nomeadamente em Sebal, Casével e Bruscos. --------------------------------------------------------------------------- 11. Termino afirmando que o facto do Sr. Presidente do Executivo da CMC ser arguido, não
interfere no desempenhar das suas funções, sendo que se presume a sua inocência até prova em
contrário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para dar resposta às questões, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que
iniciou a sua intervenção por se referir positivamente quanto à intervenção do membro Nelson
Simões e da importância de todas as iniciativas promovidas que permitem divulgar a vila de
Condeixa, mas também as suas atividades e produtos. --------------------------------------------------------------- Relativamente à intervenção do membro André Costa, deu nota da conclusão de algumas
obras de saneamento, bem como das que se encontram em curso tal como a reabilitação da Casa
dos Arcos, o Centro de Compostagem e também a recuperação das Piscinas Municipais cujo
período de candidaturas para recurso ao apoio financeiro da tempestade Leslie já se encontra
aberto. Relembrou também que o facto de se estar a avançar com muitas obras, está também a
criar algumas dificuldades financeiras, na medida em que a Câmara Municipal tem de adiantar os
pagamentos que serão reembolsados aquando da receção do apoio dos fundos comunitários.
Salientou que era importante aproveitar esta fase e os apoios para se conseguir avançar com
alguns projetos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na resposta às questões colocadas pelo membro Tiago Acúrcio, o Presidente da Câmara
Municipal informou que a reabilitação da Escola Primária de Bruscos tinha como proposta ser
transferida para a APPACDM, para se tornar numa unidade residencial, sendo que a solução não
Sessão Ordinária de 24 de junho de 2019
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foi bem acolhida pela entidade que optou por transformar as antigas piscinas interiores nessa
unidade. Não havendo interesse por parte da APPACDM neste espaço, neste momento está a ser
equacionado um novo projeto, referindo, no entanto, que há um pedido para ocupação deste por
parte da Oficina de Teatro para poderem ensaiar e guardar os respetivos materiais. Quanto às
hortas comunitárias para os munícipes, não tem ideia do que está a ser falado pelo que vai
inteirar-se da situação. No que se refere à existência de um “registo que confronte as intervenções
dos serviços da CMC na rede de abastecimento de água com os pedidos dos munícipes de
redução do valor da fatura, devido à rutura pedidos dos munícipes de redução do valor da fatura,
devido à rutura”, informou que não existe um estudo propriamente dito relativamente a esta
situação, no entanto sempre que há uma rotura que não seja atribuída ao munícipe, este não paga
o valor total faturado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ainda em resposta ao membro supracitado, o Presidente da Câmara informou que houve
efetivamente injeção da água de Condeixa, vinda de Alcabideque, no circuito de abastecimento,
para combater o excesso de ferro da água de Coimbra e que chegou a cerca de 25%, registandose atualmente abaixo dos 5%. Referiu também que não há qualquer dívida às águas do Centro
Litoral e que somos dos poucos Municípios que não tem dívidas à Águas do Centro Litoral e nem
à EDP. Referiu que houve efetivamente um problema, há cerca de dois anos, relativamente a
incongruências na faturação mas que foi entretanto resolvido. ------------------------------------------------------- Quanto à questão do transporte em dia de eleições, atualmente não pode realizar este
serviço por impedimento legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente à faturação do Vislumbre do Império Romano, em 2018 cometeu-se um
lapso de cerca de trinta mil euros por não se ter concluído o procedimento antes da realização do
evento, sendo que antigamente se podia ajustar o procedimento, o que não se verifica com a atual
lei dos compromissos. Deu nota ainda que este ano tudo correu bem e foi tudo cumprido de
acordo com as normas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à exploração de caulinos e lítio, o Presidente da Câmara Municipal desconhece
totalmente o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lamentou ainda a situação relacionada com a retirada indevida dos mupis do BE. -------------------- Por fim, e no que respeita à não aceitação dos atestados de residência, passados pelas
juntas de freguesia, nas inscrições no TIA Futsal, o Presidente da Câmara Municipal passou a
palavra ao Vereador Carlos Canais que esclareceu que as regras do TIA que permitem aos
interessados participar nas iniciativas, estão relacionadas com o recenseamento no Concelho e
não com a residência, pelo que não são necessários atestados das Juntas de Freguesia. ------------Findos os esclarecimentos, foi novamente concedida a palavra ao membro Tiago Acúrcio que,
para concluir, referiu que o facto do Presidente da Câmara Municipal ser arguido no processo
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acima referido, e até que se prove o contrário, para o Bloco de Esquerda será considerado como
inocente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal aproveitou este facto para
agradecer a postura do membro do BE e para esclarecer que está a ser acusado de participação
económica em negócio e não de corrupção. ------------------------------------------------------------------------------- De seguida, foi dada a palavra ao membro Miguel Pessoa que iniciou a sua intervenção
alertando para a possibilidade de ter existido uma Comunidade Judaica em Condeixa e inclusive
uma sinagoga, pelo que se poderão vir a descobrir alguns vestígios arqueológicos ---------------------------- Questionou ainda se está previsto algum tipo de intervenção arqueológica na Casa dos
Arcos, porque se trata de uma casa do início do século XVII, a mais antiga que existe em
Condeixa e que poderão existir vestígios importantes para a história.---------------------------------------------- Deu nota ainda da entrega de uma Moção de Homenagem ao Sr. Padre Idalino e relembrou
o encontro que se realizará entre Portugal e o País de Gales nos dias 12, 13 e 14 de julho. Por
fim, informou do lançamento recente das atas do encontro de Portugal/Argélia em 2017. -------------------- Finda a intervenção do membro Miguel Pessoa, a Presidente da Assembleia Municipal
colocou à votação a Moção de Homenagem ao Sr. Padre Idalino, entregue pela CDU, tendo sido
aprovada por maioria com a abstenção do BE. --------------------------------------------------------------------------- Posteriormente, concedeu a palavra ao membro Luís Silva que iniciou por dar uma palavra
de apreço ao Clube de Condeixa pelo êxito alcançado e a todas as outras coletividades que
alcançaram resultados positivos. No que se refere ao Clube de Condeixa o membro pretendeu
saber se os apoios concedidos estavam a ser transferidos de acordo com o protocolado e se
estava previsto algum aumento da verba estipulada. Ainda no que se refere a apoios concedidos a
coletividades, questionou o Executivo quanto ao cumprimento do pagamento que se encontrava
pendente com o Rancho de Belide e que tinha sido abordado na última sessão da Assembleia
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prosseguiu ainda a sua intervenção por colocar uma questão de caris financeiro, referindo
que o PSD nunca tinha votado contra qualquer obra ou financiamento que se destinasse a
melhorar a qualidade de vida dos Condeixenses, no entanto era necessário esclarecer algumas
questões como a atual situação financeira da Câmara Municipal. Conforme já referido, o facto de
haver várias obras em curso, coloca o Município com algumas dificuldades de tesouraria, contudo
pretendeu ser esclarecido sobre o esforço que foi feito, nomeadamente qual o valor faturado pelas
respetivas entidades prestadoras dessas obras e que montante já foi suportado pela Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alertou ainda para a situação de degradação da rede viária, embora não havendo
financiamento comunitário atualmente, afirmou que não só a estrada que liga o Sebal à Ega
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necessita de intervenção urgente, mas também a estrada do Sebal ao Sobreiro, estradas que
poderão colocar em causa a segurança dos que nelas circulam. ---------------------------------------------------- Felicitou o Executivo pelo número de visitas ao Museu PO.RO.S que atingiu os 35.000
visitantes, no entanto questionou o número de visitantes que pagaram bilhete para visitar este
espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Por último, por se aproximar o dia da Vila de Condeixa e por ser esse o dia anunciado pela
Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Condeixa para assinatura do contrato da
obra do quartel, pretendeu saber se existe qualquer iniciativa associada a esta situação. ------------------- De seguida, a Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao membro Nuno
Gaspar que iniciou a sua intervenção por destacar também os resultados alcançados pelas
associações e felicitar a Câmara Municipal por alguns dos eventos organizados, nomeadamente
no que se refere ao Vislumbre do Império Romano.--------------------------------------------------------------------- Reforçou ainda o pedido de disponibilização das contas do Museu PO.RO.S, assim como os
custos associados à manutenção e as receitas conseguidas até à data, e questionou o Presidente
sobre a existência ou não de algum estudo do impacto na economia local relacionado com o
aumento de visitantes em eventos como o Vislumbre do Império Romano e as Festas de Santa
Cristina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prosseguiu a sua intervenção querendo saber se existe algum estudo sobre a reparação da
rede de águas e o impacto que poderá ter nas contas. Por fim, questionou o Executivo sobre a
injeção de água de Condeixa na rede nomeadamente sobre o tempo que duraria essa situação e
de que forma está a ser garantida e controlada a qualidade da mesma. ------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao membro Susana Devesa que questionou o Executivo acerca do
ponto de situação do parque infantil a construir na praça do Município, proposta de um projeto de
uma edição do Orçamento Participativo (OP) de 2016. Continuou a sua intervenção referindo-se
ao fracasso da edição de 2018 do OP que contou apenas com um projeto sem qualquer votação e
quis saber se existia algum plano de ação para a edição do presente ano para inverter esta
tendência e aumentar os projetos. Por último, quis saber se estava prevista a colocação de
instalações sanitárias no parque verde. ------------------------------------------------------------------------------------ No uso da palavra, o membro Conceição Costa começou por se juntar aos restantes
membros nas felicitações relacionadas com o evento Vislumbre do Império Romano, considerando
uma boa iniciativa a cobrança de 2€ por pessoa no espetáculo musical. ------------------------------------------ Continuou referindo que seria importante a existência de uma linha de divulgação e de
desenvolvimento da nossa terra, como por exemplo a criação de rotas turísticas ligadas aos
produtos endógenos e ao enoturismo. Considera que o turismo terá de ser bem trabalhado no
futuro porque é uma das vertentes que poderá trazer ao Município vantagens económicas. Sugeriu
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a criação de rotas como a do pão, do vinho, do azeite, da água e do queijo que terão também uma
vertente pedagógica e didática. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Salientou que a questão do ambiente e da proteção do ambiente é cada vez mais
importante, sugerindo a criação de uma campanha pedagógica para a reciclagem, por exemplo,
com a entrega de plásticos, os munícipes poderiam receber um desconto no valor do seu
consumo de água. Chamou a atenção para o facto de alguns espaços comerciais, ao fazerem a
limpeza, varrerem as piriscas dos cigarros para as ruas, pelo que seria importante também a
realização de uma ação de sensibilização neste sentido. -------------------------------------------------------------- Por fim, expressou o seu total apoio em relação à questão colocada pelo membro Tiago
Acúrcio no que se refere aos atestados de residência. ----------------------------------------------------------------- Findas as intervenções dos membros do PSD, foi concedida a palavra ao Presidente da
Câmara Municipal que começou por esclarecer que em relação ao Clube de Condeixa, ainda
faltava transferir cerca de 30% do valor acordado relativo à época em curso. Referiu ainda que o
clube apresentou um orçamento que está a ser negociado e que a Câmara Municipal está
disponível para ajudar, relembrando no entanto que atualmente já comparticipa com cerca de
78.000€, incluindo publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao Rancho de Belide, informou que os mil e quinhentos euros já se encontram
regularizados, mas que a direção do rancho continua a referir que faltam dois mil e quinhentos
euros relacionados com uma saída que o grupo teve, pelo que foram pedidos documentos
justificativos dessa saída para se poder regularizar a situação. ------------------------------------------------------ Relativamente às contas relacionadas com as obras e com a situação financeira da Câmara
Municipal, esclareceu que toda a informação está publicada, que no caso das obras na Lameira de
Cima e nas Piscinas a percentagem de execução é de 48%, mas que ainda não tem faturação
associada e que têm 120 dias para pagar sem que haja penalização por parte da Direção Geral
das Autarquias Locais. Mencionou também que, de momento, não tem elementos suficientes para
informar o valor executado e o pago. ---------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, em relação à rede de águas, informou que o investimento ronda os seiscentos
mil euros e que em breve irão avançar com um troço que custará cerca de cem mil euros. Fez
saber que recentemente obteve a informação que poderá haver a possibilidade do Município
concorrer sozinho aos fundos comunitários ao invés de se juntar a outros municípios. ------------------------ Quanto ao Museu PO.RO.S, transmitiu que a sua sustentabilidade ainda está longe, na
medida em que dos 35.000 visitantes, cerca de metade são visitas de escolas e que as visitas
gratuitas não têm expressão. Acrescentou que ainda não conseguiu que os autocarros que levam
visitantes a Conímbriga passassem pelo PO.RO.S e que não há registo de nenhum museu
municipal a nível nacional que tenha conseguido o mesmo número de visitantes do nosso, apesar
do grande número de visitas escolares em que pagam metade do valor do bilhete. ---------------------Sessão Ordinária de 24 de junho de 2019
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------- Da informação que dispõe relativamente à Associação Humanitária dos Bombeiros, está a
aguardar a aprovação do empréstimo para dar cumprimento ao protocolo celebrado com a
entidade, mas admitiu poder adiantar o valor da arquitetura. --------------------------------------------------------- Informou ainda que não existe nenhum estudo de impacto económico local face aos eventos
realizados e que os custos associados para a sua realização seriam demasiado elevados.
Acrescentou que relativamente à qualidade da água, é potável e cumpre com os requisitos legais
em termos de análises. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Da resposta às questões do membro Susana Devesa, informou que é uma obra que não
poderá ser realizada por enquanto e que irá propor que o OP não inclua obras, pois está com
alguma dificuldade na sua realização. Concordou com a necessidade da existência de instalações
sanitárias no parque verde, informou que já tem orçamento e que já o incluiu num projeto de
financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prosseguiu com as respostas às questões dos membros, registando com agrado a iniciativa
proposta pelo membro Conceição Costa quanto à relação entre o plástico e a fatura da água.
Sugeriu ainda a criação da confraria do cabrito e da escarpiada que permitiria a promoção referida
pelo membro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concluiu assim as suas respostas referindo que a promoção de eventos como o Vislumbre
do Império Romano e a recriação das Invasões Francesas teriam de, em breve, passar a ser
dinamizadas por alguma associação. ---------------------------------------------------------------------------------

3. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finda a intervenção dos membros da Assembleia Municipal, a Presidente da Assembleia
deu início ao Período da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------

3.1. Discussão e votação da transferência de competências para as Autarquias Locais e
para as Entidades Intermunicipais nas seguintes áreas: ---------------------------------------------------3.1.1. As competências incluídas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que
concretiza o quadro de transferência para os órgãos municipais no domínio da educação. ---------Foi dada a palavra ao membro Marília Torres que apresentou de forma sumária o que foi
realizado pelo grupo de trabalho relativamente a este diploma, conforme consta em anexo (Anexo
1).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que a
proposta do Executivo é de não aceitar a transferência de competências agora prevista, dado que
ainda não foram esclarecidas todas as dúvidas relacionadas com a execução deste diploma. -------------- Colocado a votação, a Assembleia Municipal deliberou: -------------------------------------------------
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------- Não aceitar, por maioria, com a abstenção dos membros do PSD, as competências
incluídas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência
de competências para os órgãos municipais no domínio de educação. -------------------------------------------- Aceitar, por maioria, com o voto contra do membro do BE e com a abstenção do membro da
CDU, a transferência de competências a incluídas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro,
que concretiza o quadro de transferência de competências para a Entidade Intermunicipal da
Região de Coimbra no domínio de educação. ----------------------------------------------------------------------

3.1.2. As competências incluídas no Decreto-Lei nº 58/2019, de 30 de abril, que concretiza o
quadro de transferência para os órgãos municipais no domínio do transporte turístico de
passageiros e do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis
interiores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia Municipal deu nota que à semelhança do que sucedeu com o
diploma anterior, a proposta do Executivo é de não aceitar a transferência, mas desta vez por não
ter aplicabilidade no nosso Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------- Colocado a votação, a Assembleia Municipal deliberou: ------------------------------------------------------- Não aceitar, por unanimidade, as competências incluídas no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30
de abril, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no
domínio do transporte turístico de passageiros e do serviço público de transporte de passageiros
regular em vias navegáveis interiores. -------------------------------------------------------------------------------------- Aceitar, por maioria, com o voto contra do membro do BE e com a abstenção do membro do
CDU, a transferência de competências incluídas no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, que
concretiza o quadro de transferência de competências para a Entidade Intermunicipal da Região
de Coimbra no domínio do transporte turístico de passageiros e do serviço público de transporte
de passageiros regular em vias navegáveis interiores. -----------------------------------------------------------

3.1.3. As competências incluídas no Decreto-Lei nº 72/2019, de 28 de maio, que concretiza o
quadro de transferência para os órgãos municipais no domínio das áreas portuáriomarítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade
portuária.--------A Presidente da Assembleia Municipal informou, a proposta do Executivo é de não aceitar a
transferência, mas desta vez por não ter aplicabilidade no nosso Concelho.------------------------------------- Colocado a votação, a Assembleia Municipal deliberou: ------------------------------------------------------- Não aceitar, por unanimidade, as competências incluídas no Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28
de maio, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no
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domínio das áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico
não afetas à atividade portuária. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Aceitar, por maioria, com o voto contra do membro do BE e com a abstenção do membro do
CDU, a transferência de competências incluídas no Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que
concretiza o quadro de transferência de competências para a Entidade Intermunicipal da Região
de Coimbra nas áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e
económico não afetas à atividade portuária. ------------------------------------------------------------------------

3.2. Discussão e votação da transferência de competências dos órgãos municipais para as
Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia Municipal informou que a proposta do Executivo é de não
aceitar a transferência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O plenário ratificou esta posição e deliberou não aceitar, por maioria, com a abstenção dos
membros do PSD, as competências incluídas no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que
concretiza o quadro de transferência de competências dos órgãos municipais para as Juntas de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Aprovação da alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
para 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para questionar o Executivo sobre o ponto de situação
da constituição da equipa de sapadores florestais, tendo sido esclarecido pelo Presidente da
Câmara Municipal que o processo de integração dos precários tinha sido concluído e que pretende
transferir dois elementos com algumas competências para integrarem esta equipa. --------------------------- Deste modo, foi colocada a votação a referida proposta de alteração do Mapa de Pessoal,
tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------

3.4. 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 novamente solicitada a palavra pelo membro Luís Silva que expressou o seu desejo de
receber as informações atempadamente para uma análise mais cuidada e também para referir que
relativamente ao mapa de reclamações entregue só poderá ser analisado para efeitos estatísticos,
na medida em que não referem quem reclama e de onde. ------------------------------------------------------------ Foi concedida também a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que deu uma breve
explicação acerca das informações entregues aos membros da Assembleia Municipal. ----------------
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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 horas e cinquenta 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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