MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova

ATA Nº 5/2020

SESSÃO ORDINÁRIA

de

28 de setembro de 2020

Página 2 de 23

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
----- Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, no
Auditório do museu PO.RO.S., reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia Municipal de Condeixaa-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 do dia 29 de junho de 2020. ----------------------2.2. Comunicação da situação de renúncia do membro José Manuel Facas Reis e tomada
de posse do membro que o substitui. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Apresentação do pedido de renúncia do membro Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar e
tomada de posse do membro que o substitui. ------------------------------------------------------------------------------- 2.4. Análise do expediente e informações. --------------------------------------------------------------------------2.5. Intervenções dos membros da Assembleia. -------------------------------------------------------------- 3. Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 3.1. Análise e deliberação sobre a transferência de competências para as Autarquias Locais
e para as Entidades Intermunicipais no domínio da Saúde. ------------------------------------------------------------- 3.2. Análise e deliberação sobre a proposta de alteração do Mapa de Pessoal de 2020 da
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. ------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. Análise e deliberação sobre a terceira revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa
e às Grandes Opções do Plano para o ano de 2020. --------------------------------------------------------------------- 3.4. Análise e deliberação sobre a proposta relativa à participação variável no IRS para o
ano 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.5. Análise e deliberação sobre a proposta para a aplicação de Taxas de Derrama no
Município de Condeixa-a-Nova para o ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------- 3.6. Análise e deliberação sobre a proposta para a fixação de taxa do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2021. ------------------------------------------------------------------------------ 3.7. Análise e deliberação sobre a proposta para a fixação da taxa do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) – Majorações e Minorações diversas a aplicar no ano de 2021. ----------------------------- 3.8. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da taxa do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) – Redução para Agregados Familiares a aplicar no ano de 2021. ----------------------------------- 3.9. Solicitação de autorização prévia, à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos no
n.º 2 do artigo 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, relativamente a um empréstimo de médio
e longo prazo para financiamento de diversas obras com financiamento comunitário até 806.466,00
euros. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.10. Solicitação à Assembleia Municipal, de autorização para a contratação de um
empréstimo de médio e longo prazo para financiamento de diversas obras com financiamento
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comunitário até 806.466,00 euros, para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º, da
Lei n.º 25/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3.11. Apresentação do relatório de auditoria sobre a situação económica e financeira, nos
termos previstos na Lei das Finanças Locais – Tomada de conhecimento. ----------------------------------------- 3.12. Tomada de conhecimento da relação de Contratos Plurianuais de Fornecimento de
Bens e Serviços, relativa ao período de 16 de junho de 2020 a 15 de setembro de 2020. ---------------------- 3.13. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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, dando as boas vindas e
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 sete membros dos vinte e oito membros que constituem este
Órgão, a saber:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Anabela Rodrigues de Lemos; ----------------------------------------------------------------------------------------Raúl Marques Lopes Pratas; -------------------------------------------------------------------------------------------Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; ---------------------------------------------------------------Albano José Simões Leandro; -----------------------------------------------------------------------------------------Marília Tomé Pedroso dos Reis Torres; -----------------------------------------------------------------------------Frederico Tomé Fontes; -------------------------------------------------------------------------------------------------Luís Miguel Manaia Caridade; -----------------------------------------------------------------------------------------Tiago Avelino Mendes Acúrcio; ---------------------------------------------------------------------------------------Bruno João Almeida Natário; ------------------------------------------------------------------------------------------Miguel Simões da Fontes 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 -------------------------------------------------------------------------------------------Marco Paulo Simões Oliveira (em substituição de Rui Miguel Oliveira Serrão Pinela); -----Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2020
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------------Jorge Manuel Lucas de Almeida; -------------------------------------------------------------------------------------Fenando António Veríssimo Cardoso; -------------------------------------------------------------------------------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); --------------------------------------José Manuel Costa Mendes (Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro); -------------------------António Ferreira (em substituição de Paulo Jorge da Silva Simões Presidente da União
das Freguesias de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha); ----------------------------------------------------------------Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo (Presidente da União das Freguesias de
Sebal e Belide); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Luís dos Santos Cardoso (Presidente da União das Freguesias de Vila Seca e Bem
da Fé) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram ainda presentes na Sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita da
Costa, e os Vereadores Liliana Marques Pimentel, Carlos Manuel de Oliveira Canais, António Lázaro
Ferreira, Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Nuno Manuel Mendes Claro e Arlindo Jacinto
Matos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda registada a ausência do membro Vítor Luís Donário Teixeira, Presidente da Junta do
Zambujal, tendo enviado email a justificar a sua ausência por motivos profissionais. ------------------------ A Presidente da Assembleia Municipal, Anabela Lemos, informou os presentes, o público e
membros da Assembleia Municipal que, para intervir, deveriam dirigir-se ao púlpito presente na sala,
de onde poderão registar as suas intervenções, para facilitar a gravação da sessão e audição do
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. - Intervenção do Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dando início à Ordem de Trabalhos e constatando a presença de público, a Presidente da
Assembleia Municipal informou que, nos termos regimentais, está previsto um período máximo de
15 minutos para que os munícipes possam colocar questões que queiram ver esclarecidas. Solicitou
aos presentes que se inscrevessem para intervir, tendo-se registado a Sr.ª Maria Helena Lisboa
Galdes Branco, residente na Rua Dr. Alfredo Pires Miranda, n.º 86, Casével, a quem foi dada a
palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra a Sr.ª Maria Helena Lisboa Galdes Branco expôs a situação que se verifica
junto à sua residência e que está a causar graves danos na sua habitação. O problema relacionase com um poste de iluminação que foi recolocado numa valeta e sempre que chove inunda a sua
garagem provocando danos materiais. Relatou que no passado dia 15 de abril a Guarda Nacional
Republicana esteve no local e registou o sucedido. Acrescentou que ela própria já tinha tentado o
contacto com o Presidente da Câmara Municipal, sem sucesso. Pede para recolocarem o referido
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poste no local onde estava anteriormente e para ser ressarcida dos danos que lhe foram causados.
Por fim, mostrou a sua indignação por esta situação se vir a arrastar há já algum tempo e ainda
ninguém ter resolvido o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------- Para responder, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que informou não estar
na posse da informação necessária, mas tanto quanto se recorda do assunto, este foi encaminhado
para os serviços técnicos da Câmara Municipal e feito o pedido à EDP para alteração do poste. No
entanto, pediu à Sr.ª Maria Helena para deixar o contacto, que se iria inteirar do assunto e dar-lhe
nota do ponto de situação da solicitação efetuada pela Câmara junto da EDP. -------------------------------- Não tendo havido registo de qualquer outro elemento do público para intervir, passou-se ao
ponto seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Período Antes da ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------2.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária do dia 29 de junho de 2020. --------------------- No que se refere a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal informou que tinha sido
rececionado pela Mesa da Assembleia Municipal um pedido do membro Susana Devesa para
acrescentar um parágrafo para contextualizar a sua intervenção e reformulação de um outro.
Remetido o pedido aos secretários e ouvida a gravação áudio, foi parecer dos mesmos que a
primeira parte do pedido não traduzia exatamente o que estava na gravação áudio, mas que,
relativamente ao segundo pedido de retificação, havia concordância uma vez que clarificava a
compreensão da intervenção do membro pelo que se procedeu à alteração sugerida pelo mesmo. ------- Não tendo sido apresentado qualquer outro pedido de reformulação, foi colocada à votação
a ata da referida sessão, que foi aprovada por unanimidade dos membros presentes nessa sessão.
2.2. Comunicação da situação de renúncia do membro José Manuel Facas Reis e tomada de
posse do membro que o substitui. -------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente a este ponto, a Presidente da Assembleia Municipal relembrou que o membro
José Manuel Facas Reis apresentou um pedido de suspensão do seu mandato em fevereiro 2019.
No entanto, nos termos do artigo 25.º do Regimento desta Assembleia Municipal, todo o pedido de
suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente exceda 365 dias, constitui de pleno direito
renúncia ao mesmo. Assim, com conhecimento do visado foi convocado como membro substituto
do membro José Manuel Facas Reis, o Senhor Frederico Tomé Fontes, que tomou posse através
da leitura e assinatura do Termo de Posse. A Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a
participação e o contributo do membro cessante José Manuel Facas Reis e congratulou o membro
Frederico Tomé Fontes, desejando as maiores felicidades no desemprenho das funções que agora
assume. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.3. Apresentação do pedido de renúncia do membro Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar e
tomada de posse do membro que o substitui. ---------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal informou que recebeu por escrito um pedido de renúncia
do mandato do membro Nuno Gaspar, no dia 31 de julho, pelo facto de, por motivos profissionais,
ter de mudar de residência para fora do concelho. -------------------------------------------------------------------- Encetado o processo de contactos com os elementos seguintes, de acordo com a lista
ordenada do PSD e depois de sucessivos contactos, resultou a aceitação do Senhor Fernando
António Veríssimo Cardoso, a quem a Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a
disponibilidade para aceitar a substituição e iniciar o seu mandato. Procedeu-se de seguida à
tomada de posse do novo membro, através da leitura e assinatura do respetivo termo. -------------------- A Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao membro cessante a colaboração, a
participação e a conduta urbana que sempre manifestou nas sessões desta Assembleia Municipal,
desejando as maiores felicidades na execução do seu mandato ao membro substituto. -------------------- Pediu a palavra o membro Conceição Costa, que registou a seguinte intervenção: -------------------- “Em seu nome, em nome do PSD de Condeixa e desta bancada, queria que ficasse registado
em ata os agradecimentos pelos contributos que os Senhores José Manuel Facas Reis e Nuno
Ricardo Gonçalves Gaspar trouxeram a esta Assembleia. Nem sempre as obrigações pessoais e
profissionais são compatíveis com o exercício de cidadania que aqui fazemos, estou certa que eles
o continuarão a cumprir, mesmo para além deste fórum”. -------------------------------------------------------

2.4. Análise do expediente e informações. --------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao expediente, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota que toda a
correspondência que tem recebido, tem reencaminhado por email para todos os membros da
Assembleia Municipal, tendo acontecido o mesmo relativamente a questões colocadas via email por
alguns membros que, depois de obtida a resposta, é encaminhada para o plenário para que todos
fiquem na posse da mesma informação. O mesmo não acontece com as informações que recebe
via postal, pelo que informou da receção do seguinte expediente: ------------------------------------------------ - do Dr. Lino Rodrigo foi recebido um livro antigo de autoria e natureza militar com o pedido de
oferta à Câmara Municipal como agradecimento pelas facilidades concedidas pela Câmara
Municipal nas várias deslocações em eventos culturais que tem tido oportunidade de prestar. Com
oferta do título “A Batalha do Buçaco”, é ainda enviado um cumprimento generalizado a todos os
membros desta Assembleia Municipal. Foi, de seguida entregue o livro ao Presidente da Câmara
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2020

Página 7 de 23

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
2.3. Intervenções dos membros da Assembleia. --------------------------------------------------------------------Finda a informação relativa ao expediente e informações, a Presidente da Assembleia Municipal
solicitou as inscrições para as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, associando-as
por bancada municipal para melhor observância dos tempos aprovados em Regimento,
prosseguindo com as seguintes intervenções: -------------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao membro Ana Filipe que registou a seguinte intervenção: ----------------- “Inicio a minha intervenção por desejar que todos os presentes e às suas famílias estejam bem
neste período de exceção que estamos a viver no decurso da pandemia do Covid-19 e, aproveitando
este tema, começo por reconhecer o esforço que o Município tem feito no sentido de rastrear
instituições e entidades que congregam um número elevado de pessoas e que por isso estão mais
expostas a um potencial risco de contágio. Relembro que a testagem começou por ser feita a
Bombeiros Voluntários, Guarda Nacional Republicana, Finanças, Autarquia e funcionários de
IPSS´s que têm contacto frequente com pessoas ou grupos populacionais considerados mais
vulneráveis. Entretanto o Município teve o cuidado de alargar esta medida a pessoal docente e não
docente do Agrupamento de Escolas de Condeixa de modo a despistar eventuais casos da doença
e para reforçar a confiança de todos no regresso às aulas. De quase um milhar de testes realizados,
cerca de 350 foram aplicados a este pessoal docente e não docente, garantido assim aos
utilizadores uma maior segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------- Registo também com agrado a realização de um novo contrato com a UNISELF, celebrado pela
central de compras da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, pela melhoria franca da
qualidade das refeições escolares que tem sido reconhecida pelos alunos e que nos anos anteriores
tinha sido alvo de várias críticas. Ainda no que diz respeito à escola, têm-se observado várias
reclamações de pais e encarregados de educação relativos a atrasos na disponibilização de vendas
de passes escolares por parte da operadora Transdev e diversas limitações na operacionalização
dos serviços de transporte. Tendo em conta a relevância deste assunto para os munícipes, solicito
ao Executivo um esclarecimento sobre a situação atual e sobre as medidas que estão a ser
implementadas de forma a evitar a recorrência destes problemas.------------------------------------------------ No que toca à saúde, e sendo enfermeira, acredito que a tomada de posição do Executivo
quanto à não aceitação da transferência de competências para os órgãos municipais neste domínio
é a mais coerente, considerando a atual conjuntura, em que a autarquia está a suportar maiores
despesas para minimizar o impacto económico e social da crise que estamos a viver. Contudo,
questiono o Presidente da Câmara Municipal se efetuou o levantamento de recursos humanos,
equipamentos, intervenções necessárias e custos associados à assunção destas competências,
quais as verbas para que o orçamento se mantenha equilibrado e sustentável e qual a proposta do
pacote financeiro que o Estado Central vai passar a transferir para a Câmara de Condeixa. De
salientar que a transferência de novas competências para as autarquias parece fazer todo o sentido
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no quadro de uma descentralização efetiva, mas uma descentralização que não pode deixar de ser
acompanhada das verbas necessárias para que o Município possa assumir a gestão desta área tão
complexa. Falando em complexidade, pergunto ainda qual o ponto de situação da implementação
e desenvolvimento do processo de transferência de competências na área da Educação. ----------------- Relativamente à contratação do empréstimo hoje em discussão, pressuponho que nenhum dos
membros é apologista da realização de novos empréstimos, exceto quando realizados para
investimento, como é o caso, sabendo que não existem fundos comunitários a que se possa
recorrer, que não irão ser provocadas ruturas na tesouraria, que é indispensável reduzir o
desperdício de água, não só com ações de consumo racional para a sustentabilidade de recursos
hídricos, como através da deteção, prevenção e reparação de fugas de água da rede pública,
parece-me fazer todo o sentido a realização deste empréstimo uma vez que se objetivam novos
investimentos na rede de águas. Uma outra nota importante, de acordo com informação que obtive
em conversa com o Presidente da Câmara, tomei conhecimento que a Autarquia está a cumprir com
o grau de recuperação de custos de água, lixo e saneamento e alertou para a existência de um
sistema de telegestão que, embora ainda não esteja a abranger toda a rede, possibilita saber ao
certo onde se encontram as ruturas, no entanto, o problema atualmente existente, refere-se à
antiguidade da rede de águas, com necessidade de substituição. ------------------------------------------------ Finalmente, queria parabenizar o Município pelas diversas atividades ajustadas, seguras e de
qualidade que tem proporcionado a todos os munícipes, salientando apenas as Noites de Verão, o
primeiro festival das artes de Conimbriga que conjugou iniciativas de índole musical, arqueológica,
astronómica e gastronómica, as diversas exposições e formações realizadas no PO.RO.S, os
ateliers de verão, o términos da reabilitação da Casa dos Arcos inaugurada em julho, a manutenção
dos programas de emergência social, o Programa Abem relacionado com a Rede Solidária de
Medicamentos e a Loja Social, a limpeza das instalações dos edifícios públicos municipais, e a
realização periódica de desinfeção regulares em alguns edifícios públicos e outros locais como
medida de contenção do surto Covid-19. --------------------------------------------------------------------------------- Termino a minha intervenção referindo que o combate à propagação da doença Covid-19 é um
dever cívico de todos, e as armas que dispomos são apenas a prevenção e o cumprimento das
normas recomendadas pelas autoridades de saúde, pelo que apelo à seriedade e à
responsabilidade individual, desejando simultaneamente muita saúde a todos.” ------------------------------ Tomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal que foi de opinião que, sendo o
primeiro ponto da ordem de trabalhos a discussão da transferência de competências na área da
Saúde, seria oportuno responder às questões relacionadas com este tema no devido ponto. Assim
deu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal para que este se pronunciasse sobre as restantes
questões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Na posse da palavra o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita, por dar os parabéns aos
membros que tomaram posse efetiva, a saber Frederico Fontes e Fernando Cardoso, deu ainda as
boas vindas ao membro Marco Oliveira que se encontra em substituição do membro Rui Pinela e
ainda António Ferreira que se encontra a substituir o Presidente da União de Freguesias de
Condeixa-a-Nova-Condeixa-a-Velha, Paulo Simões. ----------------------------------------------------------------- Prosseguiu dando alguns esclarecimentos acerca das dúvidas colocadas pelo membro Ana
Filipe, começando por ser referir aos testes Covid-19, realçando os efetuados à comunidade
educativa. Relembrou que se trata de testes serológicos e PCR de infeção acrescentando que,
felizmente, dos 350 testes realizados ninguém foi detetado como positivo. Destacou o papel
importante do vereador Carlos Canais em todo este processo de testagem, pois foi bem além das
suas funções políticas, fazendo a sua função de enfermeiro, uma vez que acompanhou de perto
estes testes, dando-lhe liberdade para se poder pronunciar sobre a matéria. ---------------------------------- Não tendo o vereador nada a acrescentar, prosseguiu o Presidente da Câmara Municipal com
os esclarecimentos solicitados. No que se refere às refeições escolares, sabe que era um problema
existente, e a melhoria das mesmas já são um reflexo da transferência de competências na área da
Educação, uma vez que a Câmara Municipal já gere todas as refeições do Agrupamento de Escolas,
recorrendo à CIM e à sua base de central de compras e é com satisfação que verifica a melhoria
dos serviços, realçando a qualidade. -------------------------------------------------------------------------------------- De seguida e no que concerne aos atrasos na aquisição de passes, aos horários e aos circuitos
dos transportes da Transdev, empresa privada com concessão de transportes públicos resultante
de um concurso internacional feito há alguns anos, explicou que antes da pandemia, em cada
município existia deficit de exploração, recebendo compensação da prestação de serviço público;
isto nunca aconteceu em Condeixa porque havia passageiros suficientes para que a Transdev não
pedisse compensações financeiras, ao contrário do que acontecia noutros municípios com menos
população que se viam obrigados a pagar essa compensação; na região havia um défice de 12
milhões contando com os SMTUC (9 milhões), que embora não privado, não deixa de ser um défice
da região. Com a pandemia e com todas as incertezas subjacentes, houve uma revolução nos
horários que, por confinamento da população, se reduziram drasticamente, sendo um exemplo
Condeixa que tinha autocarros de meia em meia hora com ligação a Coimbra até às 20 horas, e
passou a ter apenas quatro carreiras. ------------------------------------------------------------------------------------- Ainda no âmbito da pandemia e com a publicação de um novo decreto sobre transportes, os
municípios acabaram por “ficar na mão” das empresas de transporte público. A Transdev passou a
exigir que as Câmaras Municipais pagassem as compensações antes do uso dos transportes,
procedendo mais tarde ao acerto de contas. Com a intermunicipalização, passou a ser CIM da região
de Coimbra responsável pelos transportes e pelo pagamento das compensações. Assim ao longo
do desconfinamento, foram repostos alguns percursos de acordo com as necessidades da
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população do Concelho, mas aquando do início do ano letivo, os serviços ainda não tinham sido
todos retomados; no entanto, no presente dia, salvo alguma situação de que ainda não tenha
conhecimento, os serviços estão todos repostos como antes da pandemia, exceto em algumas
aldeias onde os serviços foram reduzidos de dois para um, como por exemplo no lugar do Casmilo.
Acrescentou que através do Despacho n.º 8459/2020 de 2 de setembro, o Estado veio estabelecer
as compensações financeiras, tendo sido atribuída à região de Coimbra um montante na ordem dos
437 mil euros, dos quais cerca de um terço se destinará aos SMTUC e o restante para fazer face
aos pedidos de novas carreiras que os Municípios vão solicitando. ----------------------------------------------- Acrescentou ainda que em relação ao transporte coletivo de Condeixa, foi feito um concurso
em que concorreram várias empresas, mas devido à pandemia, acabou por ser suspenso tendo
havido algumas dificuldades em repor esse serviço após o confinamento, mas que o serviço da URB
Condeixa retomou no dia de hoje, com alguma normalidade, carecendo apenas de alguns reajustes.
Acrescentou que o Executivo está a preparar o lançamento de novo concurso, até final do mês de
dezembro, para prestação de serviços à Câmara Municipal de Condeixa, por forma a manter o
circuito da URBCondeixa, importante para os alunos das urbanizações de Condeixa,
nomeadamente os do ensino secundário, mas também para os outros ciclos de ensino. Concluiu
que, neste momento, a situação dos transportes está regularizada, embora possa sofrer algumas
alterações, de acordo com as necessidades do momento; acrescentou que foi uma luta difícil e
desigual uma vez que não é a Câmara que manda nos transportes públicos dos Concelho.
Considera que neste momento os municípios se encontram “reféns” destas concessionárias
privadas, pois estas estão vocacionadas para uma lógica de lucro e não de prestação de serviço
público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continuou a sua intervenção afirmando que, no que diz respeito ao processo de transferência
de competências na área da Educação, está a decorrer e já se veem frutos como referido
anteriormente no que respeita às refeições, mas relembrou que esta transferência veio
acompanhada de uma pandemia que obrigou a um esforço imenso com o qual ninguém contava.
Informou que as transferências financeiras já começaram a ser entregues, sendo uma primeira
tranche de 84 mil euros, para além de outras que poderão ser detalhadas pela vereadora com o
pelouro da Educação, Liliana Pimentel, a quem foi concedida a palavra. ---------------------------------------- No uso da palavra, a vereadora Liliana Pimentel iniciou a sua participação cumprimentando
todos os presentes e prosseguiu com mais esclarecimentos acerca da transferência de
competências na área do seu pelouro. Assim, informou que tal como afirmou o Presidente da
Câmara Municipal, o processo de transferência está a decorrer e ainda se encontram em sessões
de monotorização com a Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino (DGEstE), entidade
máxima nestas questões. Deu nota que já foram transferidos os valores relativos aos salários do
pessoal não docente, referentes ao mês de setembro e que transitaram para os quadros da
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autarquia, e um duodécimo referente às prestações que vão ser transferidas relativas às despesas
correntes, nomeadamente no que está enunciado no diploma e que está na competência da Câmara
Municipal. Considera assim que o montante transferido apesar de parecer muito, não o é
efetivamente, tendo em conta o que se tem vindo a investir desde o mês de agosto, mesmo antes
do processo ter iniciado a 1 de setembro, atendendo a que foi necessário fazer um levantamento
das necessidades e perceber efetivamente de que forma dar resposta. ----------------------------------------- Afirmou que está a ser um ano atípico, como referiu o Presidente da Câmara Municipal, que se
iniciou com uma pandemia que obriga a um gasto em termos de material de higiene e desinfeção
muito maior, tanto para o Município como para as escolas. Acrescentou que continua a haver falta
de assistentes operacionais, este ano ainda mais para se poder cumprir com as recomendações da
Direção-Geral da Saúde, mas que é uma lacuna verificada também nas escolas a nível nacional, tal
como consta na imprensa. A Câmara Municipal já disponibilizava assistentes operacionais às quais
se juntaram as que se encontravam nas escolas. A vereadora referiu-se ao facto de o desemprego
ter aumentado e que o Município está novamente a recorrer à contratação de desempregados, com
a celebração de Contratos de Emprego e Inserção (CEI), tal como aconteceu em 2013/2014. ------------ Concluiu a sua intervenção por referir que as transferências estão a ser realizadas
atempadamente, à exceção da parcela dos duodécimos referentes à despesa corrente que
considera muito reduzidos para a despesa efetiva. -------------------------------------------------------------------- Retomou palavra o Presidente da Câmara Municipal para seguir os esclarecimentos solicitados
pelo membro Ana Filipe. Assim e no que respeita ao anterior empréstimo já efetuado e permitido
pela Assembleia Municipal, no valor de oitocentos e setenta e sete mil euros, encontrava-se
distribuído entre a reabilitação da Casa dos Arcos, a reabilitação da fábrica de cerâmica de
Conimbriga, a reabilitação das redes de água de Condeixa, os caminhos de Fátima e ainda, o
alargamento da Zona Industrial. Em suma, fez saber que dos oitocentos e setenta e sete mil euros
de empréstimo contraído, foi já utilizado um montante na ordem dos trezentos e setenta e sete mil
euros, obras estas também financiadas por fundos comunitários. ------------------------------------------------- Relativamente aos sistemas de telegestão e deteção de fugas e ruturas, apesar de não ter toda
a rede coberta, concorda e afirma ter consciência da necessidade deste tipo de sistemas depois de
investir nas infraestruturas que já são antigas e necessitam de ser substituídas; irão reforçar esses
sistemas de controlo, por forma a minimizar as perdas de água uma vez que se passou um pouco
do limite imposto, mas Condeixa continua a ser o concelho com menos perdas de água. ------------------ Relativamente às festividades realizadas e já mencionadas pelo membro Ana Filipe, o
Presidente da Câmara Municipal realçou “Musas” do primeiro festival de artes de Conímbriga,
realizado nas Ruínas e no PO.RO.S, muito participado apesar do mau tempo, pelo que se deve dar
continuidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Dada a palavra à bancada do PSD, tomou a palavra o membro Frederico Fontes, que chamou
à atenção que tem acontecido algumas vezes os membros da Assembleia Municipal fazerem
questões ao Executivo que não são respondidas nas sessões porque, à hora que estas se realizam,
os serviços da Câmara Municipal estão encerrados e que depois acabam por cair no esquecimento,
tal como aconteceu com informação relativa às associações da qual a Câmara Municipal faz parte.
Assim sugeriu que a Mesa da Assembleia Municipal realizasse o levantamento das questões e as
enviassem ao Executivo, de forma a se obterem respostas. ---------------------------------------------------------- De seguida referiu que se deparou com uma notícia no Jornal das Terras de Sicó com o
seguinte título - “Projeto Centro Social de Ega puxa por idosos sozinhos e isolados” -, que se
relacionava com o facto de estarem a ensinar informática a pessoas com mais de 65 anos.
Relembrou assim, que o concelho de Condeixa é grande, que existem outras extensões de Centros
de Dia e que, por exemplo, em Vila Seca existia uma extensão em que a Câmara Municipal teve
grande interesse em pô-lo a funcionar, no entanto acabou por fechar. Considera que se deve olhar
para outros lugares e tentar fazer também iniciativas idênticas. --------------------------------------------------- Questionou ainda o Executivo acerca da falta de funcionários no Centro de Saúde pois realizou
várias chamadas telefónicas que nunca foram atendidas e quando lá se dirigiu foi-lhe dito que não
havia funcionários suficientes. Finalizou a sua intervenção referindo-se ao sistema de aquisição de
senhas de almoço implementado nas escolas, dando o seu exemplo pessoal em que se viu obrigado
a levar o almoço ao filho porque este não consegue adquirir a senha através da plataforma destinada
para esse efeito, uma vez que também não consegue carregar o cartão na escola, devido à elevada
afluência de alunos na papelaria e ao pouco tempo de intervalo.-------------------------------------------------- Concedida a palavra ao membro Luís Silva, este alertou para o facto de, com o início do período
de inverno e do consequente estado do moinho da Serra de Janeanes, este poder ficar destruído,
estando em causa a perda total do espólio. Mencionou ainda a ausência de traçado rodoviário na
estrada Sebal-Sobreiro e questionou o Executivo acerca do estado do concurso para a iluminação
pública com LED’s e para quando a sua implementação. Prosseguiu questionando o interesse na
permuta do terreno à frente da Casa do Benfica, e também o ponto da situação da criação de uma
Zona de Intervenção Florestal (ZIF). Finalmente, referiu-se à audiência pública para o regulamento
das áreas protegidas de Sicó, publicitada no jornal local, solicitando o envio do regulamento antes
da sua apresentação em sessão de aprovação do mesmo. --------------------------------------------------------- No uso da palavra, o membro Susana Devesa questionou o facto de a Rua da Canastrinha,
ainda se encontrar fechada para realização de sondagens que supostamente estariam concluídas
no dia 25 do mês corrente e à data ainda continua encerrada ao trânsito, assim como também o
acesso a peões foi limitado. Crê que seria importante estudar-se uma solução, pois com a abertura
das escolas, se esta rua for sujeita a uma intervenção de longa duração, os peões não teriam opção
de circulação entre a Ribeira/Quinta do Barroso e o centro da vila. Concluiu referindo-se à adoção
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de animais, considerando que seria importante retomar o que já fora feito antes, a saber, divulgar
os animais em adoção na página da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o membro Conceição Costa que sugeriu ao Executivo que fosse feita a
higienização e limpeza da vila, no que se refere à Praça da República e ruas adjacentes uma vez
que verificou a existência de muitas baratas, o que coloca em causa a saúde pública. Questionou
também acerca da recuperação dos edifícios pertencentes à Câmara Municipal, assim como a
aquisição do prédio mencionando em sessões da Assembleia Municipal anteriores para Arquivo
Municipal, localizado perto do Polo II da Câmara Municipal. Prosseguiu sugerindo a procura de um
novo parceiro para reabilitar o antigo Hospital Dona Ana Laboreira d’Eça para se avançar com o tão
falado assunto da criação de uma unidade de cuidados continuados. Questionou ainda em que
consistia a candidatura a modernização e valorização do Mercado Municipal de Condeixa
mencionada nos documentos que foram enviados, tendo nota que contemplaria também a calçada
de vila, considerando que neste ponto ainda existe muito trabalho que se possa fazer. Referiu-se
ainda à sinalização que se encontra há muitos meses na Rua 25 de Abril, com o depósito de blocos
vermelhos e brancos no passeio, pretendendo saber se se manteriam neste local por muito mais
tempo. Por fim, em relação ao trânsito, sugeriu que fosse aberta ao transito a rua que faz a ligação
das piscinas municipais à Rua Dr. Simão da Cunha, pois considera que não se trata de uma obra
dispendiosa e que tornaria o trânsito bem mais fluido neste local. ------------------------------------------------ Por fim, foi concedida a palavra ao membro Fernando Cardoso, que se referiu à dificuldade em
aceder ao interior do Mercado Municipal devido às regras que foram implementadas no âmbito da
pandemia Covid-19, pois as filas para entrar continuam a manter-se, pretendendo saber se as regras
desse espaço seriam as mesmas que se aplicam às superfícies comerciais e se não existe um rigor
excessivo na implementação das medidas de acesso a este espaço e se não estará a prejudicar a
venda dos produtos por parte dos comerciantes. Questionou ainda sobre o funcionamento da
Biblioteca Municipal Eng. Jorge Bento, tendo a informação que se mantém encerrada, tendo de
imediato sido informado pelo Presidente da Câmara Municipal que já está em funcionamento,
condicionada às regras impostas pela DGS. Por fim e no que diz respeito à saúde, referiu a carência
de recursos humanos no Centro de Saúde, nomeadamente na Unidade de Saúde Familiar de
Condeixa, que refere que de momento não estão a ser cumpridos os rácios de assistentes
operacionais, bem como a falta de motorista para a carrinha de apoio familiar externo, apoio
domiciliário, tendo sido inclusivamente informado que estaria a ser substituído pelo serviço de táxi,
cuja despesa ronda os oitenta a noventa euros por dia. Pretende assim saber se o Executivo já
efetuou alguma diligência no sentido de apurar a veracidade desta informação e se já encetou
contactos com os organismos superiores com vista à resolução desta situação rapidamente. ------------ Tomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal que começou por responder à primeira
questão colocada pelo membro Frederico Fontes, referindo que de facto tinha existido uma falha no
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que se refere à lista das associações solicitada ao Executivo e que rapidamente iria solicitar que a
mesma fosse facultada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concedeu de seguida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que, começando por
responder às questões colocadas pelo membro Fernando Cardoso, informou que em relação ao
funcionamento do Mercado Municipal, tem acompanhado a situação de perto, tendo-se inclusive
deslocado àquele espaço para ouvir os comerciantes presentes no local, para ouvir as suas
opiniões. Quanto ao facto de haver fila no exterior, está relacionado com o número máximo de
pessoas permitido para entrar no edifício e que se as portas estavam fechadas era porque o limite
já tinha sido atingido e os funcionários da Proteção Civil foram obrigados a barrar a entrada. ------------ No que se refere ao Centro de Saúde, informou que a Unidade de Saúde Familiar de Condeixa
possui quatro funcionários e que, apesar de preocupados com a situação, informou que têm vindo
a resolver alguns problemas aí existentes, acrescentando que a tutela da saúde ainda não pertence
à Câmara Municipal, pelo que não se pode sobrepor à Administração Regional de Saúde do Centro,
nem ao Governo. Foi ainda concedida a palavra ao vereador Carlos Canais que acrescentou,
relativamente ao assunto em discussão que, dos quatro assistentes técnicos da unidade de
Condeixa, apenas um se encontra a faltar; quanto à Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora,
tem conhecimento de que tudo está a funcionar de forma normal. ------------------------------------------------ Retomou a palavra Nuno Moita para declarar que todos os problemas dos municípios relativos
à saúde estão relacionados com falta de assistentes técnicos. ---------------------------------------------------- Prosseguiu a sua intervenção para esclarecer os assuntos questionados pelo membro
Conceição Costa. Assim, informou que, respondendo também a uma questão do membro Luís Silva,
o terreno junto ao antigo Restaurante “Carioca” destina-se, precisamente, à abertura de uma via de
acesso diferenciado ao pavilhão e piscinas municipais. Acrescentou ainda que no âmbito do Covid19, surgiu, vindo da União Europeia, o chamado Plano de Resiliência Municipal que contemplará
uma verba na ordem dos seis mil milhões de euros e que destinará parte à execução de obra pública
rodoviária. No caso da Câmara Municipal, já deu instruções aos serviços para que sejam feitos
diversos estudos de obras necessárias de futuro para estarmos preparados para concorrer a este
fundo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No que se refere à questão relacionada com a Rua 25 de abril, tomou nota da situação para
averiguar, assim como em relação às calçadas da vila, dando a informação que recentemente tinha
sido contratada uma empresa externa para resolução desta última questão. ---------------------------------- Quanto à candidatura de modernização do mercado, está a ser celebrada no âmbito das Terras
de Sicó e refere-se a uma melhoria da infraestrutura. Relativamente ao hospital pertencente à
Fundação Dona Ana Laboreiro D’Eça, referiu ter todo o gosto em negociar com quem esteja
disponível para investir neste espaço. Neste momento, a Fundação está a fazer um projeto para
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que seja uma unidade de cuidados continuados, no entanto, neste momento ainda não há dotação
por parte da Segurança Social para se poder avançar para o passo seguinte. -------------------------------- Quanto ao arquivo municipal e aos edifícios junto ao Polo II, informou que para se poder
avançar com a aquisição é necessário realizar uma avaliação ao imóvel, o que por vezes se traduz
num valor que não corresponde ao que ambas as partes, compradora e vendedora, estão dispostas
a disponibilizar ou vender. No entanto, informou que, tendo por base novos elementos, foi pedida
nova avaliação para se tentar um entendimento entre as partes, sendo certo que não se poderá ir
acima do valor da avaliação. Acrescentou ainda que neste momento existe um funcionário afeto ao
arquivo para que seja possível realizar o devido tratamento. ------------------------------------------------------- Por fim, quanto à limpeza da vila, admite que se poderá não ter ainda recuperado a limpeza
conforme estávamos habituados a ter, mas que a situação está a ser reposta. ------------------------------- Prosseguiu assim com a resposta às questões colocadas pelo membro Susana Devesa,
informando que a rua referida, mais conhecida pela estrada do Lidl, tal como já referido
anteriormente, foi um projeto que não foi bem executado de início, devido às condições do terreno
e que não é possível continuar a remendar a situação, pelo que foi feito um estudo de viabilidade
de circulação, que está a ser analisado pelos serviços. Neste momento, tomou a decisão de a
encerrar por questões de segurança. Quanto aos animais para adoção, pediu ao vereador António
Ferreira para enviar uma lista dos animais para adotar e averiguar a razão para não estar a ser
publicitada no site do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta às questões solicitadas pelo membro Luís Silva, o processo relacionado com o
Moinho na Serra de Janeanes está para cabimentação, tendo o terreno já sido adquirido e estava
para se avançar com a obra, no entanto conseguiu-se através da CIM um Fundo Comunitário e está
a ser tratado. No que se refere à estrada Sebal-Sobreiro, tomou nota da situação para resolução.
Quanto ao contrato de iluminação pública, foi para visto no tribunal de contas, tendo sido levantadas
algumas questões; estão a ser prestados os devidos esclarecimentos, pelo que conta ter o processo
concluído até ao final de outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi concedida a palavra ao vereador António Ferreira que esclareceu ainda que as ZIF’s não é
um processo conduzido a 100% pela Câmara Municipal e que depende muito dos proprietários dos
terrenos a aceitação da ZIF, para além da dificuldade que existe em identificar os proprietários dos
mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal esclareceu que em relação
à área protegida das Terras de Sicó e a lista das associações registou para enviar os documentos
aos elementos da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- Em resposta às questões do membro Frederico Fontes, o Presidente da Câmara Municipal
esclareceu que o projeto abordado pelo membro, refere-se a um projeto que o Centro Social da Ega
se candidatou, tendo a Câmara Municipal também apoiado. Esclareceu ainda que, neste momento
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devido à pandemia, todos os centros dia estão encerrados. Em relação ao método de compra da
senha para almoço nos estabelecimentos de ensino, registou o que foi referido para se solucionar.
----- Pediu a palavra o membro Fernando Cardoso para solicitar ainda esclarecimentos adicionais,
como o número de clientes que podem estar no interior do Mercado Municipal e se este número
está de acordo com as regras contingentes da DGS, de que forma é que a biblioteca está de
momento a funcionar e acrescenta ainda que a indicação que tem, contrária à que foi aqui
transmitida, é de que falta um assistente técnico no Centro de Saúde. ------------------------------------------ Foi concedida a palavra ao vereador Carlos Canais que esclareceu que até ao momento não
tem qualquer indicação que haja falta de assistentes técnicos. Ainda a vereadora Liliana Pimentel,
no uso da palavra, informou de que forma está a funcionar a biblioteca, tendo em consideração o
atual contexto de pandemia e as normas da DGS. -------------------------------------------------------------------- Seguiu-se assim com as intervenções dos membros, tendo-se concedido a palavra ao membro
Miguel Pessoa que começou por relembrar que no dia 14 de setembro foi realizada a receção aos
professores do Agrupamento de Escolas de Condeixa e que nessa altura foram visitados os
trabalhos arqueológicos em curso, tendo contado com o apoio da Câmara Municipal, da União de
Freguesias de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, da Associação Ecomuseu e do Museu de
Conimbriga. Relembrou ainda a importância de continuar com os trabalhos arqueológicos,
considerando ser fundamental para a possível apresentação de candidatura de Conimbriga a
Património da UNESCO. Deu nota que em breve se irão iniciar sondagens ao anfiteatro de
Conímbriga, revelando-se também um marco importante no caminho lento que se tem vindo a
desenvolver. Apesar de já ter sido abordado na presente sessão, o membro Miguel Pessoa reforçou
a necessidade de se avançar com a unidade de cuidados continuados, bem como o devido
tratamento do arquivo municipal, considerando que, cada dia que passa os documentos vão
perdendo qualidade. Relembrou também a necessidade de se avançar com a obra no museu de
Conímbriga e estacionamento. Por fim, pediu ao Executivo que tivesse em atenção a entrada para
a localidade do Sobreiro, nomeadamente porque o património natural de sobreiros, em túnel, que
existe neste local pode estar em risco com a construção da empresa da canábis medicinal. -------------- No uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal informou que registou as informações
prestadas pelo membro Miguel Pessoa e esclareceu que a obra referida em Conímbriga, museu e
estacionamento, não é da responsabilidade da Câmara Municipal, mas que continuará a insistir. ------- Foi de seguida concedida a palavra ao membro Tiago Acúrcio que começou a sua intervenção
por questionar se, devido à interrupção da competição motivada pela Covid-19, a atribuição de
apoios financeiros às associações e atletas irão ter algum corte e, em caso afirmativo, de que forma
irão funcionar atendendo a que estes continuam a ter despesas mesmo sem a realização de
competições. Alertou para a existência de um esgoto a fazer descargas na ribeira junto às bombas
da CEPSA e, apesar de já ter sido abordado o assunto, solicitou a reativação do URBCondeixa,
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nomeadamente para o transporte escolar. Questionou o Executivo sobre o funcionamento do
serviço de piquete de águas, nomeadamente quando são chamados para a reparação de uma
rotura, e ainda, esclarecimentos relacionados com o desconto que os Munícipes tiveram durante o
confinamento. Por fim, questionou a razão para o Município não ter recorrido ao apoio financeiro à
esterilização de animais de companhia, como se verificou no Município de Montemor-o-Velho, e
ainda sobre a data prevista para a correção do acesso à Urbanização Nova Conímbriga II, em frente
ao Lidl, cujo assunto já foi abordado em anteriores sessões. ------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, esclareceu o membro sobre a forma
como foi feito o desconto na fatura da água no referido período e que em relação às associações,
estão a ser dadas compensações financeiras para fazer face aos gastos que continuam a ter. Para
responder às restantes questões, foi dada a palavra ao vereador António Ferreira que esclareceu
que o problema no referido esgoto, já está identificado e a ser resolvida. Quanto ao acesso à
Urbanização Nova Conímbriga II, esclareceu que o assunto está para ir a reunião da Câmara
Municipal, mas que primeiro será necessário abordar as Infraestruturas de Portugal que são os
responsáveis por aquela via. Por fim, em relação ao apoio financeiro à esterilização, não tem
conhecimento do que está a referir, mas que se irá informar. --------------------------------------------------

3. Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concluído o ponto dois da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia Municipal concedeu
aos presentes, um intervalo de 15 minutos, de acordo com o Regimento desta Assembleia, após o
que passou para o terceiro ponto, Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------

3.1. Análise e deliberação sobre a transferência de competências para as Autarquias Locais
e para as Entidades Intermunicipais no domínio da Saúde. ---------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal
que apresentou de forma sucinta a proposta apresentada pelo Executivo, justificando que não se
reúnem de momento as condições necessárias à aceitação da transferência destas competências
para o Município, tendo inclusivamente o processo sido suspenso devido à pandemia Covid-19. -------- Não existindo qualquer outra questão, a proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não participaram na votação os membros Luís Caridade, Tiago Picão e André Costa por se
encontrarem ausentes da sala. --------------------------------------------------------------------------------------------- A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ------------------
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3.2. Análise e deliberação sobre a proposta de alteração do Mapa de Pessoal de 2020 da
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. ------------------------------------------------------------------------------ Neste ponto, a Presidente da Assembleia Municipal questionou os presentes acerca de
questões que quisessem ver esclarecidas, atendendo à documentação enviada, tendo solicitado a
palavra o membro Luís Silva para solicitar ao Executivo que esclarecesse a razão para que no Mapa
de Pessoal apenas se mencionem quatro sapadores quando o concurso inicial previa cinco
sapadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que um lugar já
se encontrava ocupado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Não existindo qualquer outra questão, a proposta de alteração do Mapa de Pessoal para 2020
foi apresentada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- Não participaram na votação os membros Luís Caridade, Tiago Picão e André Costa por se
encontrarem ausentes da sala. A presente votação foi aprovada em minuta para produção de
efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Análise e deliberação sobre a terceira revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e
às Grandes Opções do Plano para o ano de 2020. ---------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal questionou os presentes acerca de questões que
quisessem ver esclarecidas, atendendo à documentação enviada, não tendo qualquer membro
manifestado essa intenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Deste modo, a proposta de revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa e às Grandes
Opções do Plano para o ano de 2020 foi apresentada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não participaram na votação os membros Luís Caridade, Tiago Picão e André Costa por se
encontrarem ausentes da sala. --------------------------------------------------------------------------------------------- A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -----------------3.4. Análise e deliberação sobre a proposta relativa à participação variável no IRS para o ano
de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao membro Luís Silva que
questionou o Executivo sobre a possível redução desta taxa, tendo sido esclarecido pelo Presidente
da Câmara Municipal que a opção de não redução se relaciona com o facto desta taxa apenas ter
influência nos agregados familiares que têm rendimentos mais elevados. -------------------------------------- Pediu a palavra o membro Nelson Simões que registou a seguinte intervenção: ----------------------- “Relativamente a este assunto e de acordo com a Lei das Finanças Locais, os Municípios têm
direito anualmente a uma variação variável até 5% do IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal
Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2020
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no Município relativo aos rendimentos do ano anterior e calculada sobre a respetiva coleta líquida
das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do Imposto sobre o Rendimento de
Pessoas Singulares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sabendo que em 2018, cerca de 44% dos portugueses não pagaram IRS e dado que é um
imposto que incide sobre o rendimento das pessoas singulares, devidamente escalonado em função
dos rendimentos e que é apenas cobrado sobre quem tem mais rendimentos, sendo depois
distribuído por todos através das políticas de desenvolvimento e de melhoria de qualidade de vida,
a bancada do PS entende que desta forma, e de modo a manter o equilíbrio nas contas do Município,
que apesar de ser expectável que a receita deverá diminuir em consequência da pandemia Covid19, o Município necessita de receitas para poder executar as referidas políticas, pelo que reduzir
esta taxa no momento seria por em causa a concretização de algumas obras. -------------------------------- Assim, a bancada do PS vota a favor da taxa proposta.” ------------------------------------------------------ Não existindo qualquer outra questão, a proposta relativa à participação variável no IRS para o
ano de 2021 foi apresentada a votação, tendo sido aprovada por maioria, com uma abstenção do
BE e os votos contra da bancada do PSD. ------------------------------------------------------------------------------ Não participaram na votação os membros Luís Caridade e Tiago Picão por se encontrarem
ausentes da sala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ------------------------

3.5. Análise e deliberação sobre a proposta para a Aplicação de Taxas de Derrama no
Município de Condeixa-a-Nova para o ano de 2021. -------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto em epígrafe, a Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao
Presidente da Câmara Municipal que apresentou, de forma sucinta, a proposta do Executivo,
considerando que no ano transato, ano em que pela primeira vez o Município aplicou esta taxa, a
receita cobrada foi de cento e cinco mil euros. ------------------------------------------------------------------------- Solicitou a palavra o membro Nelson Simões que registou a seguinte intervenção: -------------------- “Considerando que a taxa da derrama incide unicamente sobre as empresas que apresentam
lucro tributável sujeito e não isento de IRC; considerando que os sujeitos passivos com volume de
negócios inferior a cento e cinquenta mil euros corresponde na grande maioria às microempresas,
as quais constituem parte importante do setor empresarial do Concelho de Condeixa; considerando
que os sujeitos passivos que apresentam um volume de negócios inferior a cento e cinquenta mil
euros continuam isentos da taxa de derrama, contribuindo deste modo para o aumento da
competitividade do tecido empresarial; considerando que é necessário manter o equilíbrio das
contas do Município; considerando que continua a ser das taxas mais baixas do Distrito, apenas
ultrapassada pelos Concelhos do interior e que não são comparáveis com o nosso, em fatores como
a localização e recursos humanos, a bancada do PS vota a favor da Taxa de Derrama proposta.” -Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2020
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----- De seguida foi concedida a palavra ao membro Frederico Fontes que questionou se será justo,
atendendo à situação que atravessamos, manter esta taxa quando as empresas poderão apresentar
também algumas dificuldades. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi esclarecido pelo Presidente da Câmara Municipal que se trata de uma opção política e que
esta taxa apenas incide sobre empresas com um volume de negócios superior a cento e cinquenta
mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para referir que votará contra a proposta atendendo a que
a mesma poderá tornar-se num impedimento para que venham mais empresas para Condeixa. --------- Solicitou a palavra o membro Susana Devesa que questionou o montante de receita do ano
transato que foi investido na melhoria das condições da Zona Industrial, tendo sido esclarecido pelo
Presidente da Câmara Municipal que esta é uma receita corrente que não poderá ser utilizada para
investimento, no entanto a Câmara Municipal está disponível para a aquisição de terrenos na Zona
Industrial para sua ampliação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Não existindo qualquer outra questão, a proposta relativa à Aplicação de Taxas de Derrama
para o ano de 2021 foi apresentada a votação, tendo sido aprovada por maioria, com uma abstenção
do BE e os votos contra da bancada do PSD. -------------------------------------------------------------------------- Não participaram na votação os membros Luís Caridade e Tiago Picão por se encontrarem
ausentes da sala.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ------------------------

3.6. Análise e deliberação sobre a proposta para a fixação de taxa do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2021. -------------------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que, de forma sucinta, apresentou
a proposta do Executivo, referindo que no ano transato a receita foi de um milhão quinhentos e
quarenta e três mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Não existindo qualquer outra questão, a proposta relativa à fixação de taxa do Imposto
Municipal sobre Imóveis a aplicar no ano de 2021 foi apresentada a votação, tendo sido aprovada
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não participou na votação o membro Luís Caridade por se encontrar ausente da sala.--------------- A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -----------------

3.7. Análise e deliberação sobre a proposta para a fixação de taxa do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) – Majorações e Minorações diversas a aplicar no ano de 2021. ---------------------------- Foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que, de forma sucinta, apresentou
a proposta do Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Pediu a palavra o membro Luís Silva para questionar a razão para as localidades de Bom Velho
de Cima e Bom Velho de Baixo não estar abrangido por esta situação. ----------------------------------------- Pediu a palavra o membro Helena Diogo para sugerir que possa ser estudada a possibilidade
de beneficiar algumas localidades, tendo o Presidente da Câmara Municipal se comprometido a
apresentar uma proposta neste sentido para o próximo ano. ------------------------------------------------------- Não existindo qualquer outra questão, a proposta relativa à fixação de taxa do Imposto
Municipal sobre Imóveis – Majorações e Minorações a aplicar no ano de 2021 foi apresentada a
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- Não participou na votação o membro Luís Caridade por se encontrar ausente da sala. -------------- A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ------------------

3.8. Análise e deliberação sobre a proposta para a fixação de taxa do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) – Redução para Agregados Familiares a aplicar no ano de 2021. ------------------------- No uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal, de forma sucinta, apresentou a
proposta do Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Susana Devesa para questionar se existe alguma possibilidade de,
no próximo ano, poderá ser repensada a aplicação desta medida às famílias só com um dependente.
----- Foi concedida a palavra ao Dr. Sérgio Fernandes, Chefe da Divisão Financeira, que referiu que
nos agregados com um só dependente, o montante da redução representará uma quebra na receita
na ordem dos vinte mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Tiago Acúrcio que questionou se existia alguma redução para
famílias monoparentais só com um filho, tendo sido esclarecido pelo Dr. Sérgio Fernandes que se
aplicam as mesmas regras dos restantes agregados familiares. --------------------------------------------------- Não existindo qualquer outra questão, a proposta relativa à fixação de taxa do Imposto
Municipal sobre Imóveis – Redução para Agregados Familiares a aplicar no ano de 2021 foi
apresentada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- Não participou na votação o membro Luís Caridade por se encontrar ausente da sala.--------------- A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ------------------

3.9. Solicitação de autorização prévia, à Assembleia Municipal, para os efeitos previstos no
n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, relativamente a um empréstimo de
médio e longo prazo para financiamento de diversas obras com financiamento comunitário
até 806.466,00 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal, de forma sucinta, apresentou a
proposta do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Solicitou a palavra o membro Miguel Pessoa para questionar sobre o montante comparticipado
por Fundos Comunitários, tendo sido esclarecido pelo Presidente da Câmara Municipal que seria
na ordem de 85%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não existindo qualquer outra questão, a autorização para a realização dos investimentos
constantes do presente empréstimo foi apresentada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não participou na votação o membro Luís Caridade por se encontrar ausente da sala.--------------- A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -----------------

3.10. Solicitação à Assembleia Municipal, de autorização para a contratação de um
empréstimo de médio e longo prazo para financiamento de diversas obras com financiamento
comunitário até 806.466,00 euros, para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º,
da Lei n.º 25/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal questionou os presentes sobre eventuais questões, não
tendo qualquer membro manifestado essa intenção, pelo que a autorização para a contratação do
empréstimo foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------ Não participou na votação o membro Luís Caridade por se encontrar ausente da sala.--------------- A presente votação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ------------------

3.11. Apresentação do relatório de auditoria sobre a situação económica e financeira, nos
termos previstos na Lei das Finanças Locais – Tomada de conhecimento. ------------------------------ Foi concedida a palavra ao Dr. Sérgio Fernandes que apresentou de forma sucinta o referido
documento, não tendo existido qualquer questão por parte dos membros da Assembleia Municipal.

3.12. Tomada de conhecimento da relação de Contratos Plurianuais de Fornecimento de Bens
e Serviços, relativa ao período de 16 de junho de 2020 a 15 de setembro de 2020. -------------------- A Presidente da Assembleia Municipal questionou os presentes sobre eventuais questões,
tendo membro Luís Silva pedido esclarecimento acerca de dois contratos celebrados e sobre os
quais o Presidente da Câmara Municipal prestou os devidos esclarecimentos. ----------------------------

3.13. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente da Assembleia Municipal questionou o plenário sobre a colocação de eventuais
questões face informação enviada, não tendo sido manifestada qualquer intenção por parte dos
membros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2020
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----- Pediu a palavra o Presidente da Câmara Municipal para agradecer a oferta do livro por parte
do Sr. Dr. Lino Rodrigo.

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 trinta 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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