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----- Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, por
videoconferência, 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 do dia 28 de setembro de 2020 e da
ata de Sessão Extraordinária de 8 de novembro. ------------------------------------------------------------------------ 2.2. Análise do expediente e informações. ------------------------------------------------------------------------- 2.3. Intervenções dos membros da Assembleia. --------------------------------------------------------------- 3. Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Análise e deliberação da Quarta Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano
para o ano de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. Análise e deliberação sobre as Demonstrações Previsionais 2021-2025; --------------------------- 3.3. Análise e deliberação sobre o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-aNova, para o ano de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4. Análise e deliberação sobre a proposta de redução dos valores a cobrar pelos espaços
existentes no Mercado Municipal, para o ano de 2021; ---------------------------------------------------------------- 3.5. Análise e deliberação sobre a proposta de interesse público no âmbito do processo n°
05/2020/3, em nome da Santa Casa da Misericórdia de Condeixa-a-Nova, sobre o pedido de
informação prévia para obras de construção de uma estrutura residencial para idosos; ---------------------- 3.6. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da Taxa Municipal dos Direitos de
Passagem (TMDP), a aplicar para o ano de 2021; ----------------------------------------------------------------------- 3.7. Tomada de conhecimento da listagem dos contratos plurianuais celebrados no período
de 16 de setembro e 15 de novembro de 2020, nos termos do número 4, do artigo 6º, das Normas
de Execução Orçamental; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.8. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do n° 2, da alínea
c), do artigo 25”, da Lei n° 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. --------------
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----- 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; ---------------------------------------------------------------------------------------Laurinda da Costa Pereira; ---------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Michael Dias Simões -------------------------------------------------------------------------------------------Rui Miguel Oliveira Serrão Pinela; ------------------------------------------------------------------------------------Jorge Manuel Lucas de Almeida; -------------------------------------------------------------------------------------Fernando 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 do Furadouro); -------------------------Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia de Zambujal); ----------------------------Cândida Isabel Nogueira Cardoso (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 do Executivo, Nuno Moita da Costa, a VicePresidente, Liliana Marques Pimentel e os Vereadores Carlos Manuel de Oliveira Canais, António
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Lázaro Ferreira, Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Nuno Manuel Mendes Claro e Arlindo
Jacinto Matos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda registada a ausência do membro João Carlos Gonçalves Silvestre, que mostrou a
sua disponibilidade para a substituição do membro Susana Margarida Costa de Almeida Devesa, e
posteriormente, no dia da presente sessão, enviou informação da sua ausência via email. ---------------- De referir que durante a verificação das presenças, o membro Luís Silva solicitou a palavra
para questionar a Presidente da Assembleia Municipal sobre a possibilidade de autorizar a entrada
de Sr. Telmo Lage para assumir a substituição do membro da sua bancada, João Carlos Gonçalves
Silvestre, que está a faltar, ao que a Presidente da Assembleia Municipal respondeu que não podia
fazer uma convocatória no momento, pois a substituição seguiu a lista ordenada dos candidatos
pelo PSD à Assembleia Municipal e havendo um membro que se disponibilizou para estar presente,
não havia razões para deixar de seguir a ordem. ---------------------------------------------------------------------- Acrescentou que o Sr. João Carlos Silvestre, é quem de direito tem lugar nesta Assembleia
Municipal, pois mostrou-se disponível para estar presente. --------------------------------------------------------- Na posse da palavra, o membro Luís Silva referiu que o membro da sua bancada informou que
não estaria presente, ao que a Presidente Municipal respondeu que o Sr. João Silvestre se mostrou
disponível, pois referiu que "uma vez que saio do serviço às 17h30 será difícil estar às 18h00 na
sessão, mas em último caso estarei presente". Sendo essa a mensagem que recebeu, foi enviada
a convocatória e a respetiva documentação, de acordo com o procedimento para as substituições.
A Presidente da Assembleia acrescentou ainda que dos vários emails enviados, de acordo com a
lista de membros do PSD, apenas o Sr. João Silvestre se mostrou disponível, ficando o processo
de substituição concluído no dia 27 de dezembro de 2020 à hora do expediente, com a substituição
do membro Susana Devesa, pelo Sr. João Silvestre. ----------------------------------------------------------------- Concluiu afirmando que todas as comunicações ou contactos que foram realizados
posteriormente não se deveriam ter sobreposto à função e orientação que cabe à Presidente da
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda no que diz respeito à presença dos membros, a Presidente da Assembleia Municipal
solicitou aos presentes que se dirigissem aos serviços municipais, logo que pudessem, a fim de
registarem a sua presença e assinarem a senha de presença nesta sessão. -----------------------------1. Intervenção do Público -------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste ponto, não houve espaço para intervenção do público, devido ao facto da presente
sessão se realizar por videoconferência, atendendo ao contexto de pandemia que se atravessa. ---
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2. Período Antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------------------------------------2.1. Discussão e votação da ata da Sessão Ordinária do dia 28 de setembro de 2020 e da
Sessão Extraordinária do dia 9 de novembro de 2020. ----------------------------------------------------------- No que se refere a este ponto, e no que diz respeito à ata da Sessão Ordinária de dia 28 de
setembro de 2020, a Presidente da Assembleia Municipal informou que foram rececionados, via
email, dois pedidos de reformulação, apresentados pelos membros Luís Silva e Susana Devesa,
que depois de analisados e aceites pela Mesa da Assembleia, foram apresentados aos restantes
membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- Assim, depois de retificada a ata com as alterações propostas pelos dois membros, foi colocada
à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- De seguida, a Presidente da Assembleia Municipal fez saber que, no que se refere à ata da
Sessão Extraordinária do dia 9 de novembro de 2020, não recebeu qualquer pedido de alteração. ----- Com efeito, foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------2.2. Análise de expediente e informações. --------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao expediente, a Presidente da Assembleia Municipal informou que desde o dia
9 de novembro, dia da última sessão da Assembleia Municipal, não recebeu nenhuma informação
em particular e que as informações recebidas da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL)
relativas à emergência declarada culminaram quer nas alterações na modalidade desta reunião,
quer no próprio agendamento. Para além das informações enviadas por via eletrónica, não estava
na posse de qualquer outra informação a transmitir. -------------------------------------------------------------2.3. Intervenções dos membros da Assembleia. --------------------------------------------------------------------Finda a informação relativa ao expediente e informações, a Presidente da Assembleia Municipal
fez saber que recebeu um email do membro da CDU, Miguel Pessoa onde elencou uma serie de
questões, que foram remetidas ao Executivo na tarde que antecedeu esta sessão. Referiu que foi
ainda rececionada uma moção redigida pelo membro supracitado. ----------------------------------------------- Assim, foi dada a palavra ao membro Miguel Pessoa para colocar as suas questões, depois
das quais será analisada a moção pelos membros da Assembleia Municipal. --------------------------------- Neste momento, a Vice-Presidente do Executivo, Liliana Pimentel, solicitou a interrupção da
sessão para informar os membros da Assembleia Municipal que recebera uma notícia, considerada
extremamente grave, a saber a ocorrência de um incidente no parque de estacionamento
subterrâneo de Condeixa. Chamou a atenção para a ausência do Presidente da Câmara Municipal,
Nuno Moita, a quem foi pedido que se inteirasse da situação, uma vez que era o único a encontrarse no edifício da Câmara Municipal naquele momento; mais informou que uma colaboradora da
Casa Fernando Namora fora encontrada, dentro da sua viatura, inanimada. ------------------------------
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----- Acrescentou que, por indicações do Presidente do Executivo, o iria substituir e responder às
questões dos membros, no entanto precisava de alguns minutos para compreender o que estava a
acontecer, fazendo alguns telefonemas. Desabafou ainda que a situação parecia ser muito grave e
que não sabia se ela própria estaria em condições de continuar esta sessão. --------------------------------- Tendo em conta o sucedido, a Presidente da Assembleia Municipal considerou que se deveria
fazer uma pausa por forma a obter informações precisas. Depois de perceber a gravidade da
situação e o estado emocional dos membros, todos foram de opinião que se deveria adiar esta
sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De regresso, a Vice-Presidente confirmou que se tratava de uma situação bastante grave e que
não tinha condições emocionais para poder responder às questões dos membros da Assembleia
Municipal, assim como também não tinha a certeza que o Presidente da Câmara Municipal pudesse
regressar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face a presente situação, vários membros sugeriram o adiamento da sessão para outro dia. ------ Interveio o Vereador Carlos Canais para alertar para a existência de alguns pontos cuja
apreciação era premente, nomeadamente no que respeita aos assuntos relacionados com a DGAL.
----- Retomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal que questionou o plenário sobre a
concordância na alteração à ordem de trabalhos, procedendo-se apenas à análise dos pontos mais
urgentes, a saber 3.1., 3.2., 3.3. e 3.6. cuja exposição técnica poderia ser realizada pelo Dr. Sérgio
Fernandes, na qualidade de Chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal, sendo o Executivo
representado pelo Vereador Carlos Canais, e ainda sobre reagendamento da sessão para discutir
os restantes pontos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perante a situação exposta, os membros da Assembleia Municipal, por unanimidade,
concordaram em alterar a ordem de trabalhos e em remarcar nova sessão para discutir os restantes
pontos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. Análise e deliberação da Quarta Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano
para o ano de 2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retomados os trabalhos, a Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Chefe
da Divisão Financeira, Dr. Sérgio Fernandes, que, de forma sucinta, expôs os motivos que levaram
à necessidade de se proceder a uma Quarta Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano
para o ano de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminada a exposição, a Presidente da Assembleia Municipal questionou os presentes sobre
a necessidade de mais alguns esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------- Não existindo qualquer questão, a revisão ao orçamento foi colocada a votação, tendo sido
aprovada por maioria, com quatro abstenções da bancada do PSD e uma do BE. -----------------------
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3.2 Análise e deliberação sobre a Demonstrações Previsionais 2021-2025 ------------------------------- Pediu a palavra o membro Frederico Fontes que declarou que, não estando presente o
Presidente do Executivo, as possíveis questões que pudessem vir a ser colocadas não seriam
esclarecidas pelo que os membros se limitarão simplesmente a votar. ------------------------------------------ No uso da palavra, Anabela Lemos, reiterou que as questões podem ser colocadas ao Vereador
Canais, em representação do Executivo e ao Dr. Sérgio Fernandes, enquanto Chefe da Divisão
Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retomou a palavra o Dr. Sérgio Fernandes que procedeu à apresentação da documentação,
através da projeção de uma apresentação sucinta dos Documentos Previsionais. Salientou que se
trata do primeiro orçamento preparado segundo o novo referencial contabilístico, o SNC-AP que
surgiu para mitigar a desatualização da normalização contabilística para o setor público. ----------------- Apresentados as Demonstrações Previsionais pelo Chefe da Divisão Financeira, este salientou
que em 2021/2022 o risco a correr poderá ser um risco elevado de redução de receitas,
nomeadamente no que diz respeito ao IRS, ao IMI, à derrama e ao licenciamento urbanístico, com
origem no impacto da pandemia e que se refletirá também no orçamento municipal, de acordo com
as despesas a realizar por conta da Covid-19. ------------------------------------------------------------------------- Terminada a exposição, a Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao interveniente a
forma simplificada como apresentou o documento.-------------------------------------------------------------------- De seguida, os presentes foram convidados, pela Presidente da Assembleia Municipal, a
colocar as suas dúvidas e pedidos de esclarecimentos. ------------------------------------------------------------- Não existindo qualquer questão, as Demonstrações Previsionais 2021-2025 foram colocadas
a votação, tendo sido aprovadas por maioria, com quatro votos contra dos elementos do PSD e a
abstenção dos membros do BE. -------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou a palavra o membro Nelson Simões que, depois de autorizado pela Presidente da
Assembleia Municipal a tomar a palavra, apresentou, em nome da bancada do PS, uma declaração
de voto, a saber:
----- "Os deputados eleitos para a Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova pelo Partido Socialista
encontram nos documentos previsionais para 2021-2025 uma estratégia de desenvolvimento
económico e social do Município, mantendo-se a sustentabilidade das contas do Município sem
perda de competitividade local, e simultaneamente, o compromisso com o bem-estar da população
e o desenvolvimento do nosso meio empresarial.---------------------------------------------------------------------- Estas demonstrações previsionais têm em linha de conta as regras previsionais e os princípios
estabelecidos no Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, no Pocal,
bem como na lei para o Orçamento de Estado para o ano de 2020. ---------------------------------------------- O orçamento carateriza-se pelo rigor, realismo e prudência necessários à estabilização
orçamental do Município de Condeixa-a-Nova, permitindo a consolidação de contas. -------------------
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----- No orçamento é de realçar: -------------------------------------------------------------------------------------------- - a taxa de derrama mantém-se em 1% apenas para os sujeitos passivos cujo o volume de
negócios ultrapasse os 150.000 euros no período anterior, isentando os sujeitos passivos cujo o
volume de negócios no período anterior não ultrapasse os 150.000 euros. ------------------------------------- Deste modo a taxa de derrama continua a ser uma das mais baixas do distrito o que demonstra
a preocupação do município em captar investimento. ---------------------------------------------------------------- - a taxa de IMI mantém-se em 0,3%, ou seja o mínimo legal, mantendo-se ainda a aplicação
de IMI reduzido para famílias com 2 ou mais dependentes a cargo; ---------------------------------------------- - no ano de 2021 prevê-se 2.648 083 euros de despesa com contrapartidas provenientes dos
financiamentos nacionais e comunitários, o que demonstra capacidade do executivo na captação
de fontes de financiamento com origem nestes fundos. A título de exemplo: fecho de sistema de
saneamento de águas residuais em diversas localidades, ampliação, reabilitação e modernização
da EB1/JI n.º 1 de Condeixa-a-Nova, Reabilitação da Casa dos Arcos, Alargamento do Completo
Museológico de Conímbriga, Rede das Aldeias do Calcário, Reabilitação da fábrica Cerâmica de
Conímbriga, modernização e valorização do mercado de Condeixa-a-Nova. Esta quantidade de
projetos aprovados só demonstra que haverá poucos municípios como o de Condeixa-a-Nova para
captar este tipo de financiamento.------------------------------------------------------------------------------------------ Nas Grandes Opções do Plano há o cuidado de estarem suficientemente explicadas nas suas
aplicações e verbas a atribuir, assente nas características da seriedade e transparência dos valores,
comportamentos sempre apreciados e desejados por todos os munícipes. ------------------------------------- Nas GOP´s é de realçar o peso financeiro que representa o Eixo III – Coesão Territorial. Eixo
que visa a sustentabilidade ambiental, a melhoria das infraestruturas rodoviárias e urbanistas. ---------- Resta-nos felicitar a coragem do executivo em apresentar estas previsões de forma prudente
e justificada, num ambiente de tanta incerteza causada pela pandemia de Covid- 19, cujos impactos
económicos são difíceis de calcular ---------------------------------------------------------------------------------- .
----- Por todos estes motivos os eleitos pelo Partido Socialista votam a favor das propostas das
demonstrações previsionais 2021-2025." -------------------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao membro Miguel Pessoa que referiu o seu sentido de voto, a saber:
----- "A incerteza quanto ao futuro foi sempre uma realidade, agravada agora com o Covid-19. Tendo
por base os documentos apresentados infere-se-me uma preocupação em não embarcar com
projetos ambiciosos, procurando antes dar uma política de continuidade aos eixos sociais e
económicos estabelecidos como também referem os documentos. O nosso voto é favorável." -------
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----- Terminada a intervenção do membro Miguel Pessoa, a Presidente da Assembleia Municipal
deu a palavra ao membro Conceição Costa que, em nome da bancada do PSD, leu a sua declaração
de voto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "O PSD CONDEIXA VOTA CONTRA ORÇAMENTO E GOP’s 2021. -------------------------------------- Os eleitos do PSD em Condeixa votam contra o orçamento e as grandes opções do plano para
2021. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fundamentamos esta posição com base numa análise objetiva dos próprios indicadores do
documento e sempre no respeito pelo princípio do equilíbrio financeiro das contas, adequando a
receita à despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por um lado, a receita orçamentada para o ano de 2021, como de resto vem acontecendo em
anos anteriores, continua a ser uma ficção, muito difícil de concretizar, mais ainda face à incerteza
da conjuntura e isto mesmo é também confirmado pela simultânea quarta revisão ao orçamento de
2020 que hoje trazem à Assembleia, revisão essa onde a receita é reduzida em €1.152.195,00. -------- Por outro lado, a despesa continua elevada e dificilmente será reduzida. Sublinhamos ainda
que a pandemia veio agravar as fragilidades do tecido empresarial do país e do concelho, o que
exigiria a aprovação de um pacote específico de medidas de apoio à economia local, no sentido de
minimizar o impacto social e financeiro da crise pandémica e o orçamento e as GOPs são omissos
quanto a isso, nomeadamente quanto à informação sobre a afetação direta de despesa e de
recursos ao combate à pandemia, com exceção talvez de um outro contrato de serviços de
psicologia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
----- Lembramos que, nos últimos três anos, acompanhamos muitas vezes a Câmara, votando
favoravelmente as decisões tomadas no que concerne à mobilidade, políticas sociais, apoio aos
mais carenciados, educação, saúde, cultura, desporto, ambiente, investimentos, infraestruturas,
posição que não impediu a discordância e a apresentação, também em várias ocasiões, de
propostas e soluções alternativas. ----------------------------------------------------------------------------------------- Sublinhamos que o executivo beneficiou nestes anos de condições exógenas favoráveis, que
permitiriam ter ido mais além, quer ao nível das opções financeiras, quer ao nível do desempenho
político. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No capítulo das receitas, as que estão orçamentadas para 2021 são demasiado otimistas, logo
difíceis de concretizar, face à incerteza da conjuntura. Os investimentos previstos para o próximo
ano são em consonância com o já registado para 2020 e para os anos anteriores, mas sempre com
atrasos muito consideráveis no grau de execução em termos não só temporais, mas também
financeiros. Investimentos em vias de comunicação, equipamentos municipais e empresariais há
muito deveriam ter sido considerados como prioritários. ---------------------------------------------------------
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----- No domínio das despesas, destacamos a dificuldade que haverá na redução das despesas
dada a componente fixa da esmagadora maioria das despesas correntes e em particular das
despesas de funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Faz assim sentido alertar, de novo, para as consequências de uma despesa corrente com
tendência crescente. Face aos tempos difíceis com que nos confrontamos, justifica-se mais do que
nunca o apoio do nosso município aos mais vulneráveis, no sentido de tentar não deixar ficar para
trás, nem famílias, nem empresas, nem qualquer entidade ou instituição. Esta conjuntura implicaria
a aprovação de um pacote de medidas de apoio à economia local, no sentido de minimizar o impacto
social e financeiro desta crise sanitária. ---------------------------------------------------------------------------------- Medidas como a elaboração de um Regulamento de Apoio Extraordinário à Economia Local, a
atribuição de um apoio financeiro às micro e pequenas empresas do nosso concelho, são medidas
que deveriam constar de uma forma clara e inequívoca nesta proposta de orçamento, pois a
economia não pode parar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O PS de Condeixa, o Presidente da Câmara e os Vereadores socialistas tinham a obrigação
de já ter percebido há muitos meses que o orçamento municipal para 2021 deveria ter outras
prioridades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não podemos por um lado aprovar um pacote de dezenas de milhares de euros de perdões e
incentivos fiscais, de perdão de IMI e de várias outras taxas e vantagens a empreendimentos como
o da CANNEXPOR (Cannabis) e, por outro, esquecer mais uma vez, os comerciantes do mercado
municipal, os lojistas do nosso comércio local, a restauração e a pequena indústria. ------------------------ Impõe-se, também, um controlo do aumento da despesa corrente mais rigoroso, uma redução
mais significativa da dívida, um desagravamento da carga fiscal, mais consistente e com maior
alcance, um maior grau de execução do investimento global, de natureza diferente e sem atrasos
de calendarização, um apoio efetivo às empresas e ao emprego, que esteve longe do desejável. ------- Do lado da receita, são já conhecidas as nossas posições sobre a excessiva carga fiscal: IMI,
Derrama, Participação Variável no IRS e outras oneram hoje os condeixenses como nunca. E, no
entanto, é notório o recurso a novos empréstimos de médio e longo prazo como única alternativa
para fazer face a investimentos pesados e ser mais do que previsível uma subida do valor da dívida
face aos compromissos plurianuais assumidos. ------------------------------------------------------------------------ Devemos ser pessimistas na análise e otimistas na fixação de objetivos. Se fizermos o
contrário, que é fazer análises cor-de-rosa quanto ao passado e limitar as responsabilidades do
município para ajudar os condeixenses a ter um melhor futuro, estaremos a fazer discursos que nos
mantêm na irrelevância económica. --------------------------------------------------------------------------------------- Contra esta forma de não fazer, contra este alheamento das reais necessidades dos
condeixenses o PSD votará contra e, pelas razões expostas, não podemos acompanhar a
aprovação deste orçamento." -------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Tomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal para conceder a palavra ao Presidente
da Câmara Municipal que acabara de regressar a esta sessão. --------------------------------------------------- No uso da palavra, Nuno Moita pediu desculpas pela sua saída abrupta deste plenário, e
informou que se registou o falecimento da funcionária da Câmara Municipal, Isabel Freitas,
responsável pela Casa Museu Fernando Namora. -------------------------------------------------------------------- Lamentou não ter acompanhado a discussão sobre o orçamento, mas percebeu com a leitura
da declaração de voto do PSD que subsistem algumas dúvidas, pois não votou favoravelmente e
fez referência aos apoios às empresas. Quanto a este tema, informou que estão previstas medidas
do Governo para ajudar essas empresas e que já foi noticiado que a primeira tranche deste apoio,
no valor de 750 milhões de euros, já chegara a Portugal. Ainda no que diz respeito a este assunto,
declarou que o Município não tem capacidade financeira para ajudar as empresas sem aumentar
os impostos. Mencionou que nas reuniões da Câmara Municipal, os eleitos pelo PSD pedem para
baixar o IRS ou tirar a derrama, pelo que questionou a Assembleia Municipal sobre qual a
possibilidade de o fazer e ao mesmo tempo dar apoios. Declarou que o tecido empresarial de
Condeixa, pelo menos as empresas com maior dimensão e que pagam a derrama, não tiveram
grande impacto, o que é bom para o Concelho, e afirmou que o desemprego aumentou, mas não
tanto como as expetativas negativas que se tinham criado. Concluiu este assunto afirmando que
acredita que a União Europeia e o Governo Português consigam trazer essas ajudas, pois não
compete à Câmara Municipal, nem tem meios para o fazer. ------------------------------------------------------- Em relação ao orçamento, considera que, de uma forma muito simples, mantém a aposta
anterior, acaba com o saneamento e redes de água, aposta no empreendedorismo e na captação
de investimento para o alargamento da zona industrial. Referiu que não há novidades de monta,
tratando-se de um caminho para quatro anos e está a tentar-se segui-lo. Não se consegue fazer
tudo mas faz-se um esforço. Quanto à situação pandémica com o Covid-19, tem-se dado o apoio
necessário e que também está previsto para o próximo ano. Concluiu este assunto afirmando que,
apesar da bancada do PSD ter votado contra, considera que nesta altura deveríamos estar todos a
lutar no mesmo sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Retomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal que solicitou ao plenário que
colocassem as questões que quisessem ver esclarecidas. ---------------------------------------------------------- Não tendo havido mais questões relativos a este assunto, prosseguiu-se para o ponto seguinte.
3.3. Análise e deliberação sobre o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Condeixa-aNova, para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia iniciou este ponto questionando o Presidente do Executivo sobre
a sua intenção de dar uma explicação sobre este ponto. --------------------------------------------------------
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----- No uso da palavra, Nuno Moita, deu nota da transferência de competências na área da
Educação para a autarquia, como referido anteriormente, aumentando assim o seu quadro de
pessoal. Neste novo mapa de pessoal existe alguma mobilidade nos recursos humanos nos setores
da Administração Pública e da Segurança Social, nos serviços sociais, um assistente técnico para
a divisão administrativa, um técnico superior para a área da contabilidade, um encarregado
operacional na limpeza urbana e salubridade (mobilidade interna), um técnico superior na área da
educação entre outros e que estão registados no mapa de pessoal, num valor de 133 981 euros a
mais, sem os valores da Educação cujos recursos humanos rondam os 700 mil euros por ano em
gastos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não existindo qualquer questão, o Mapa de Pessoal para 2021 foi colocado a votação, tendo
sido aprovada por maioria, com quatro votos contra do PSD e a abstenção dos membros do BE. --3.6. Análise e deliberação sobre a proposta para fixação da Taxa Municipal dos Direitos de
Passagem (TMDP), a aplicar para o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------ Dada a palavra ao Presidente do Executivo para algum esclarecimento, referiu apenas que a
proposta é manter a taxa de transmissão. -------------------------------------------------------------------------- .
----- Não existindo qualquer questão, a proposta para fixação da Taxa Municipal dos Direitos de
Passagem (TMDP), a aplicar para o ano de 2021 foi colocada a votação, tendo sido aprovada por
maioria, com uma abstenção do BE. -------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra a Presidente da Assembleia Municipal declarando que tomou nota da intenção
e concordância do plenário com o reagendamento de uma nova sessão livre de emoções por forma
a concluir os pontos em falta desta sessão. ----------------------------------------------------------------------------- Na posse da palavra o Presidente do Executivo agradeceu a posição da Assembleia Municipal
para marcação de nova Sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Frederico Fontes, que questionou a Presidente da Assembleia
Municipal acerca da natureza da sessão a reagendar, nomeadamente se esta seria extraordinária,
o que impediria os presentes de colocar as suas questões, uma vez que não haveria intervenção
dos membros, tendo sido esclarecido que, muito provavelmente, teriam a possibilidade de colocar
as suas questões ou, em alternativa, poderiam sempre enviar por email, as suas questões ao
Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ainda no uso da palavra, o membro Frederico Fontes questionou a legalidade deste tipo de
sessões realizadas por videoconferência, tendo novamente a Presidente da Assembleia Municipal
esclarecido que, dada a situação excecional que atravessamos, motivada pela Covid-19, esta foi
uma possibilidade concedida pelo legislador às Assembleias Municipais, para garantir o seu
funcionamento em segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a presença de
todos os membros, declarou encerrada a sessão pelas dezanove horas e cinquenta 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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