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----- Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, por
videoconferência, reuniu, em Sessão Extraordinária, a Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova,
com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------

----- 1. Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Análise e deliberação sobre a proposta de redução dos valores a cobrar pelos espaços
existentes no Mercado Municipal, para o ano de 2021; ---------------------------------------------------------------- 1.2. Análise e deliberação sobre a proposta de interesse público no âmbito do processo n.º
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;----------------------- 1.3. Análise e deliberação da proposta de procedimento concursal para provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau para a Divisão de Gestão Financeira – Autorização de designação
do Júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.4. 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 6.º, das Normas
de Execução Orçamental; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.5. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2, da alínea
c), do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das
Autarquias Locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 a todos
e formulou votos de bom trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, procedeu à verificação da presença dos membros que constituem esta
Assembleia Municipal e constatou a presença de vinte e seis membros dos vinte e oito 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; --------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2020
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------- Bruno João Almeida Natário; ------------------------------------------------------------------------------------------ Miguel Simões da Fonte Pessoa; ------------------------------------------------------------------------------------ Maria Clara Madeira Simões; ----------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Simões da Silva;------------------------------------------------------------------------------------------ Tiago António Marques Picão; ---------------------------------------------------------------------------------------- André Braga de Oliveira Costa; --------------------------------------------------------------------------------------- Susana Margarida Costa de Almeida Devesa; ------------------------------------------------------------------- Laurinda da Costa Pereira; -------------------------------------------------------------------------------------------- Nelson Michael Dias Simões; ----------------------------------------------------------------------------------------- Rui Miguel Oliveira Serrão Pinela; ----------------------------------------------------------------------------------- Jorge Lucas de Almeida; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ana Maria Teixeira Mendes Filipe; ----------------------------------------------------------------------------------- João Carlos Ribeiro Lameiro (Presidente da Junta de Freguesia de Anobra); --------------------------- Daniel Tomé Gonçalves (Presidente da Junta de Ega); -------------------------------------------------------- Paulo Jorge da Silva Simões (Presidente da União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e
Condeixa-a-Nova); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Bendafé);
------- Célia Cristina Barrocas Simões (em substituição do Presidente da Junta de Freguesia do
Zambujal); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Estiveram ainda presentes na Sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita da
Costa, a Vice-Presidente Liliana Marques Pimentel e os Vereadores Carlos Manuel de Oliveira
Canais, António Lázaro Ferreira, Nuno Manuel Marques Claro e Arlindo Jacinto Matos. -------------------- Foi ainda registada a ausência do membro Fernando Veríssimo Cardoso que, neste mesmo
dia, enviou mensagem por correio eletrónico aos membros da Mesa, informando de uma chamada
de última hora de natureza profissional que não podia deixar de acolher. -------------------------------------- Registou-se ainda a ausência do Presidente da Junta de Freguesia do Furadouro, José Manuel
Costa Mendes, que até ao início da presente sessão não apresentou justificação. --------------------------- Uma vez verificadas as presenças, a Presidente da Assembleia Municipal começou por explicar
que, na sequência da interrupção abrupta da sessão ordinária do passado dia 2 de dezembro, foi
preocução da Mesa da Assembleia minimizar o impacto causado na sessão da Assembleia
Municipal e assim tentar, à luz da Lei, realizar uma reunião que desse continuídade à iniciada na
referida data. No entanto, tendo sido abordada sobre a dificuldade de alguns membros estarem
presentes e questionada a legalidade da convocação da referida reunião de continuídade, solicitou
informação vinculativa aos serviços jurídicos da Câmara Municipal e da Comissão de Coordenação
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e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), tendo sido esclarecida que, havendo uma
interrupção dos trabalhos, tem de ficar logo agendada a continuação dos mesmos com a maior
brevidade possível, sem lugar a nova convocatória ou substiuição de membros. Não se tendo
verificado esta formalidade, foi informada que teria de convocar uma sessão extraordinária, como
se verifica, para conclusão dos pontos que ficaram pendentes a 2 de dezembro. Acrescentou ainda
que, a pedido do Presidente da Câmara Municipal, foi acrescentado um ponto cuja deliberação se
considera premente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Findos os esclarecimentos tido como convenientes, prosseguiu assim com a Ordem do Dia. ---

1.Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Análise e deliberação dobre a proposta de redução dos valores a cobrar pelos espaços
existentes no Mercado Municipal, para o ano de 2021. ---------------------------------------------------------- Neste ponto, a Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da
Câmara Municipal que iniciou a sua intervenção por dar as boas vindas a todos, tendo de seguida
feito uma breve explicação sobre a proposta em análise. ------------------------------------------------------------ A pedido do Presidente da Câmara Municipal, foi concedida a palavra ao Vereador António
Ferreira que salientou o facto desta redução dizer respeito aos terrados e lojas com contratos
antigos, uma vez que os contratos mais recentes já beneficiam de uma redução de 5%. ------------------- Pediu a palavra o membro Luís Silva que iniciou a sua intervenção e, atendendo que a presente
sessão não tem período Antes da Ordem do Dia para intervenção dos membros, solicitou
autorização para registar, em nome da bancada do PSD, uma nota de pesar pelo falecimento do
Professor José Augusto Miranda Ribeiro, antigo vereador e vice-presidente desta Autarquia.
Prosseguiu questionando o Executivo sobre o número de espaços disponíveis no Mercado
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao Vereador António Ferreira que declarou não se encontrar na posse
do número exato de bancas ou lojas disponíveis. ---------------------------------------------------------------------- De seguida pediu a palavra o membro Frederico Fontes que questionou se os espaços
exteriores eram pagos, tendo sido esclarecido pelo Vereador António Ferreira que sim. -------------------- Foi ainda concedida a palavra ao membro Conceição Costa que inquiriu o Executivo sobre a
intervenção que está prevista para este espaço, tendo sido esclarecida pelo Vereador António
Ferreira que foram feitas obras de conservação, nomeadamente o corte das árvores de grande porte
e arrancados os cepos, estando ainda prevista uma obra na ordem dos oitenta mil euros, financiada
pelo Grupo de Ação Local (GAL) das Terras de Sicó para arranjo dos espaços destinados aos
produtores locais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2020

Página 5 de 11

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
----- Foi novamente dada a palavra ao membro Conceição Costa que questionou o Vereador sobre
a intervenção que está a ser efetuada no mercado, se é apenas a delineada ou se serão realizadas
mais obras em 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra o Vereador António Ferreira, fez saber que as obras realizadas foram de
conservação, tendo sido ajardinado o espaço onde se encontravam as árvores. O próximo passo
será a remodelação do espaço em que se encontram os produtores locais, através de um
financiamento da GAL das Terras de Sicó ao qual a Câmara Municipal se candidatou. ------------------- Findos os pedidos de esclarecimento, a proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada
por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -----------------

1.2. Análise e deliberação sobre a proposta de interesse público no âmbito do processo n.º
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. ------------ Para esclarecimento sobre o assunto em epígrafe foi dada a palava ao Presidente da Câmara
Municipal, Nuno Moita, que deu nota da importância deste projeto para a população de Condeixa. ----- Pediu a palavra o membro Frederico Fontes que mostrou a sua preocupação, atendendo à
localização do projeto, pelo que questionou as acessibilidades e a intensa circulação rodoviária
numa rua tão estreita como é o caso da Rua de Condeixinha. ----------------------------------------------------- Foi de seguida concedida a palavra ao membro Conceição Costa que felicitou o projeto em
causa, considerando-o uma mais-valia, no entanto quis deixar um alerta para a possível
necessidade de reforço do saneamento e das condutas na rua em causa. ------------------------------------- Por fim, foi dada a palavra ao membro Luís Silva que quis saber qual era a possibilidade de
alargamento de alguma das vias de acesso ao espaço, nomeadamente para acesso de viaturas
pesadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para responder às questões formuladas, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara
Municipal que esclareceu que o projeto está no início, onde já constam algumas condicionantes que
deverão ser tidas em conta e que ainda haverá lugar a um projeto de arquitetura e especialidades
com a verificação do cumprimento dessas mesmas condicionantes. --------------------------------------------- Não existindo qualquer outra questão, a proposta de interesse público foi apresentada a
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -----------------
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1.3. Análise e deliberação da proposta de procedimento concursal para provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau para a Divisão de Gestão Financeira – Autorização de
designação do Júri. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal, Anabela Lemos, concedeu a palavra ao Presidente da
Câmara Municipal, Nuno Moita, que fez uma breve explicação sobre este ponto. ---------------------------- Não tendo existido qualquer pedido de esclarecimento, a referida proposta foi apresentada a
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -----------------

1.4. 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 6.º, das
Normas de Execução Orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra a Presidente da Assembleia Municipal questionou os membros sobre
eventuais dúvidas, tendo pedido a palavra o membro Luís Silva que questionou o Executivo sobre
a realização de dois contratos de prestação de serviços, um com o Sr. António Manuel Vilhena,
contrato n.º 79, de serviços de psicologia para os anos de 2021 e 2022, o que leva acreditar que a
pandemia se estenderá até 2022, pelo que solicitou ao Executivo que fornecesse uma justificação
para a existência deste contrato; no que se refere ao contrato n.º 85, com o Sr. Carlos Manuel
Cavaco Mendes para cursos de preparação aquática para o parto normal e pós-parto, com contratos
assinados desde junho de 2019, pretendeu saber qual o número de cursos realizados e se se
justifica a realização deste tipo de contrato tendo em conta a situação que o país atravessa face à
pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para responder à questão, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que,
em relação ao contrato com o psicólogo, informou que se trata de um ato de gestão com quem
anteriormente já tinham sido celebrados contratos e que existe um relatório das atividades
desenvolvidas pelo prestador de serviços em causa. ----------------------------------------------------------------- Retomou a palavra o membro Luís Silva afirmando que não se trata da dúvida de uma questão
legal, mas que pretende apenas obter uma justificação dos serviços prestados pelo psicólogo, no
âmbito desta pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em resposta ao membro, o Presidente da Câmara Municipal declarou que não sendo questão
de legalidade, não sabe o que lhe explicar mais, pois trata-se de um contrato que pretenderam fazer
e quiseram fazer. Fez ainda saber que foi enviado, pelo psicólogo, um relatório das suas atividades
que, caso assim o pretenda, também pode ser facultado à Assembleia Municipal. --------------------------- Relativamente ao outro prestador de serviços, foi concedida a palavra ao Vereador Carlos
Canais que informou que este contrato já existe desde 2014 e que o curso em questão é dado
preferencialmente em meio aquático, mas também em aulas práticas, com duração de 6 meses e já
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foi frequentado por cerca de setecentas grávidas nos últimos três anos. Acrescentou ainda que
devido à pandemia, as aulas presenciais foram canceladas, mas continuam online. ------------------------- Pediu a palavra o membro Conceição Costa que questionou o Executivo da existência de um
processo em tribunal com uma colaboradora avençada, indagando sobre a pretensão de dar
continuidade ao contrato de prestação de serviços. ------------------------------------------------------------------- Foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que o processo
em questão se relaciona com uma colaboradora que considera que foi prejudicada com a medida
de contratação dos precários, criada pelo Governo, e como tal, usando de uma faculdade que a Lei
lhe confere, decidiu recorrer da decisão o que, de modo algum colocou em causa a prestação de
serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou a palavra o membro Frederico Fontes que acredita, por ser membro desta Assembleia
Municipal há alguns anos, que pode haver momentos de maior crispação em determinados
assuntos, mas considera legítimo os membros colocarem as dúvidas que se lhes apresentam, sendo
a Assembleia Municipal o local próprio para esse efeito. Retomando o assunto relativo à contratação
de um psicólogo pelo segundo ano consecutivo, acredita que poderá ser muito como poderá ser
pouco tempo, uma vez que nos encontramos num período de incerteza quanto à pandemia, no
entanto, considera que os membros se encontram no seu direito de querer saber quais as atividades
realizadas pelo Dr. António Vilhena, a fim de saber se o dinheiro dos contribuintes está a ser bem
aplicado --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retomou a palavra o Presidente do Executivo, afirmando que o que pretendeu transmitir é que
não tem na sua posse as atividades específicas realizadas pelo Dr. António Vilhena. Acrescentou
que havia a necessidade de contratação de um psicólogo para a Câmara Municipal ------------------------ Foi então concedida a palavra à Vice-Presidente, Liliana Pimentel que procedeu, de forma
pormenorizada, ao elenco das várias atividades e projetos em que o psicólogo participou aquando
da sua entrada na Câmara Municipal. Referiu ainda que há apenas uma psicóloga nos serviços da
Câmara Municipal, que foi obrigada a integrar outros projetos, nomeadamente o Gabinete de
Inserção Profissional e de Emprego, para além das suas outras atividades, pelo que houve
necessidade de um segundo psicólogo para atender às necessidades criadas pela pandemia, mas
também pela necessidade de acompanhamento a outras pessoas a nível da ação social, de
intervenção direta e outros. Referiu ainda que o feedback relativamente ao seu acompanhamento é
bom. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Conceição Costa que questionou o Executivo sobre o local onde os
interessados se podem dirigir quando precisarem de recorrer aos serviços do Dr. Vilhena, tendo
sido esclarecido pela Vice-Presidente, Liliana Pimentel, que deverão contactar os Serviços de Ação
Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.5. Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do n.º 2, da alínea c),
do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das
Autarquias Locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Antes de prosseguir com o presente ponto, pediu a palavra o membro Miguel Pessoa para
questionar a Mesa da Assembleia sobre o momento em que poderão ser colocadas as questões
que ficaram pendentes na última sessão, tendo sido esclarecido pela Presidente da Assembleia
Municipal que teriam de ficar para a próxima sessão. ---------------------------------------------------------------- Aproveitando este momento, pediu a palavra o membro Luís Silva que retomou umas questões
colocadas anteriormente, solicitando uma breve explicação sobre o objetivo dos contratos nº 63, 65,
68 e declarou que nesta informação falta informação acerca do prazo de pagamento aos
fornecedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por fim, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que explicou que o primeiro
contrato, entretanto terminado, estava relacionado com o museu PO.RO.S, no que respeita a uma
parte educativa e outra às instalações e acompanhamento das visitas; o segundo contrato é relativo
aos espetáculos de verão, sem continuidade e o terceiro relaciona-se com a comunicação social. ------ Quanto ao prazo de pagamentos, referiu que após consultar o Chefe da Divisão Financeira, Dr.
Sérgio Fernandes, a falta deste está relacionada com os dados que ainda aguardam da parte da
DGAL, no entanto a indicação que dispõem aponta para uma redução deste prazo de pagamento
para cerca de 70 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dando continuidade à sua intervenção, o Presidente da Câmara Municipal associou-se à nota
de pesar apresentada pelo falecimento do Professor Ribeiro, sugerindo inclusivamente o envio de
uma nota de pesar aos familiares. ----------------------------------------------------------------------------------------- Registou ainda uma palavra de apreço aos funcionários da Câmara Municipal pelo esforço
exemplar realizado durante o ano. ----------------------------------------------------------------------------------------- Deu nota de algumas atividades que foram possíveis de realizar neste tempo de pandemia. ------- Terminou a sua intervenção por se referir aos números atuais de casos da Covid-19, referindo
que há três semanas existiu um surto no lar da Santa Casa da Misericórdia de Condeixa, com oitenta
e quatro utentes e trinta funcionários infetados, pelo que a Câmara Municipal está a tentar auxiliar
para dar resposta à falta de funcionários. -------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, a Presidente da Assembleia Municipal apresentou então a proposta de
elaboração de um voto de pesar, tendo sido aprovado por unanimidade por todos os membros. --------- Tomou a palavra o membro Luís Silva que, uma vez que o Presidente da Câmara Municipal
tomou a liberdade de abordar outros assuntos, quis saber da existência uma carta desportiva
Municipal e há quanto não é revista, qual a atividade que tem estado presente na Casa dos Arcos,
casa que já foi inaugurada e não tem conhecimento do que aí se tem realizado. Por fim, abordou o

Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2020

Página 9 de 11

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
tema das vacinas da gripe e as intervenções realizadas nas aldeias, que foram acompanhadas pela
comunicação social, pretendendo saber se essa iniciativa se limitou às intervenções registadas. -------- Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que referiu que esta ação lhe parece
ter sido bastante positiva e bem aceite pela população idosa com mais de 65 anos, que não se
dirigiam ao Centro de Saúde, pelo que em coordenação com os Bombeiros Voluntários de Condeixa
e as duas Unidades Familiares do Centro de Saúde, chegou-se à população isolada. ---------------------- Quanto à Casa do Arcos, informou que foi solicitada uma proposta à mesma empresa que tinha
feito para o Museu PO.RO.S, contudo, e por nos encontrarmos num momento em que todas as
iniciativas estão limitadas, surgiram outras prioridades, como por exemplo se ter antecipado o apoio
aos Clubes Federados, atrasou-se a compra do recheio para esse espaço, onde se pretende que
haja alguma interatividade para não perder a dinâmica. ------------------------------------------------------------- Foi concedida novamente a palavra ao membro Luís Silva, que declarou que os assuntos vão
surgindo porque a informação é extensa e a mesma tem de ser lida com mais detalhe, assim
questionou o Executivo acerca da informação prestada pelos Serviços Municipais da Proteção Civil,
nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento de trabalhos quanto às faixas de gestão de
combustível, existindo inclusive contratos a decorrer, o que é de louvar. --------------------------------------- Verificou que neste momento se encontram trabalhos a decorrer nas freguesias de Condeixaa-Nova/Condeixa-a-Velha, Ega, Sebal/Belide e Anobra não estando elencados os trabalhos nas
freguesias de Zambujal e Vila Seca/Bendafé, reconhecendo, contudo, que nestas duas últimas
freguesias, se verifica que os caminhos florestais têm sido intervencionados e estão transitáveis,
louvando os Presidentes de Junta dessas freguesias pelo trabalho efetuado. No entanto, não
consegue ver o mesmo trabalho noutras freguesias. Verificou que na informação está registada a
intervenção de trabalhos na União de Freguesias de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha,
nomeadamente nas áreas circundantes as povoações de Bom Velho, Alcabideque, Casal Novo e
também na zona onde se encontram os equipamentos municipais, junto aos depósitos de água,
entre Alcabideque e o Casal Novo, chamando a atenção para os caminhos florestais dessas áreas,
referindo que estão intransitáveis, pelo que solicita aos responsáveis que se desloquem aos locais
para verificar o real estado desses caminhos, uma vez que pode haver necessidade de os usar,
podendo condicionar, no próximo verão, a segurança das povoações que lá residem. ---------------------- Concluída a sua intervenção, foi dada a palavra ao Vereador António Ferreira que referiu que
nas estradas alcatroadas foram feitas as limpezas de faixas de gestão de combustível nas
localidades de Zambujal, Vila Seca e Furadouro, no ano anterior, pelo que consideraram que não
havia necessidade de serem intervencionadas este ano, por indicações dos serviços. Nas restantes
freguesias foram intervencionadas as faixas de gestão que não foram contempladas anteriormente.
Declarou que espera ter a equipa de sapadores completa já no ano de 2021 para poder fazer a
gestão própria dessas intervenções. Solicitou ainda que caso algum membro soubesse de alguma
Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2020

Página 10 de 11

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
necessidade de intervenção de faixas de combustão que fizesse chegar a informação aos serviços
de Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra, uma vez mais, o membro Luís Silva para explicar que a sua questão se prendia
com as estradas que limitam o Casal Novo, para os lados florestais onde costumam realizar as
Invasões Francesas, assim solicitou ao Presidente da Junta da União de Freguesias de Condeixaa-Nova e Condeixa-a-Velha que se pronunciasse sobre este assunto. ------------------------------------------ Concedida a palavra ao Presidente da Junta, Paulo Simões, este informou que este ano, antes
do período de verão, fizeram cerca de 10-12 quilómetros de intervenção florestal, iniciaram na Zona
do Barroco, Mata da Albufarda, passaram a Estrada Nacional que vai para Miranda do Corvo até ao
Museu de Conimbriga, seguiram para a Casa Encarnada até à Ameixeira e intervencionaram dos
dois lados, uma vez que era um caminho que já não era aberto há alguns anos. Acrescentou que
nesses trabalhos realizaram-se trabalhos de desmatação, limpeza e manutenção, seguiram para o
Bom Velho de Cima e de Baixo até ao limite do Concelho. O caminho de que o membro Luís Silva
se refere, trata-se de um caminho que ainda não foi intervencionado este ano, uma vez que foi
realizado há dois anos, mas vai tomar nota e resolver o assunto. ------------------------------------------------- Dada a palavra ao membro Luís Silva, este informou que o referido caminho diz respeito ao
que segue do Casal Novo, que passa junto às casas novas e se encontra intransitável. -------------------- Em resposta, o Presidente da Junta, Paulo Simões, informou que surgiu um problema com as
limpezas, uma vez que o caminho se encontra com muros de pedra dum lado e de outros o que
impossibilitou os trabalhos com maquinaria pesada, sendo necessário realizar os trabalhos de forma
manual. Mais declarou que foi negociado com os proprietários alargar os espaços para passagem
de viaturas pesadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No uso da Palavra, o Vereador Ferreira reforçou o excelente serviço de todos os Presidentes
de Junta e dos seus esforços, nomeadamente da Juntas da União de Freguesias Condeixa-a-Nova
e Condeixa-a-Velha pelo seu trabalho e esforço até financeiro na contratação de serviços de
limpeza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concluiu a Presidente da Assembleia Municipal por resumir a intervenção do membro Luís
Silva e informou que a Mesa da Assembleia prosseguiria com a redação do voto de pesar pelo
falecimento do Professor Ribeiro, concluindo os trabalhos desejando votos de Boas Festas. ---------

Final da Ata

----- Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a presença de
todos os membros, declarando encerrada a sessão pelas dezanove horas e quarenta minutos, da
qual se lavrou a presente ata que será assinada pela Presidente e pelos Secretários. -----------------Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2020
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