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----- Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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. Comunicação da renúncia ao mandato do membro Marco Paulo Simões de Oliveira e
tomada de posse do cidadão que o substitui.----------------------------------------------------------------------- 3. Período Antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária do dia 28 de junho de 2021 ---------------------- 3.2. Análise do expediente e informações. ------------------------------------------------------------------------ 3.3. Intervenções dos membros da Assembleia. --------------------------------------------------------------- 4. Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1. Apreciação e votação da Minuta do Acordo de Financiamento das Atividades exercidas
ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação das Competências dos Municípios e
Financiamento do Serviço Intermunicipal e Inter-regional. ------------------------------------------------------------- 4.2. Apreciação e votação da Proposta de Suspensão do artigo 41.º do PDM no âmbito do
RERAE – Regime Excecional de Regularização de Atividades Económicas, na área ocupada pela
empresa Gaivota Prateada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3. Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento concursal para
provimento de cargo de direção – Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento – Designação
do Júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.4. Apreciação e votação da terceira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021. ------------------------- 4.5. Tomada de conhecimento do Relatório Semestral do Revisor Oficial de Contas sobre a
situação económica e financeira a 30 de junho de 2021. -------------------------------------------------------------- 4.6. Apreciação e votação da Modificação dos Documentos Previsionais – 4.ª Alteração
Modificativa (Revisão) ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. -------------------------------------------- 4.7. apreciação e votação da Proposta para a aplicação de Taxas de Derrama no Município
de Condeixa-a-Nova a cobrar em 2022. ------------------------------------------------------------------------------------ 4.8. Apreciação e votação das propostas para a fixação de Taxas do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2022 – Taxa Genérica – Redução para Agregados Familiares e
Majorações e Minorações Diversas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4.9. Apreciação e votação da proposta relativa à participação variável no IRS a cobrar no ano
de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.10. Tomada de conhecimento da listagem de despesas plurianuais ao abrigo da autorização
genérica da Assembleia Municipal, relativa ao período de 16 de junho a 10 de setembro de 2021. --
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------- 4.11. 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; --------------------------------------------------------------------------------------- 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; ----------------------------------------------------------------------------------------- Pedro Miguel dos Santos Cipriano; ---------------------------------------------------------------------------------- Jorge Manuel 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); -------------------------------------------------------- Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia do Zambujal); ---------------------
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------- 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)
----- Estiveram ainda presentes na Sessão, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita da
Costa, o Vice-Presidente António Lázaro Ferreira e os Vereadores Liliana Marques Pimentel, Carlos
Manuel de Oliveira Canais, Ana Teresa Gomes de Oliveira Manaia, Nuno Manuel Marques Claro e
Arlindo Jacinto Matos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se a ausência do membro Fernando António Veríssimo Cardoso, bem como do membro
José Manuel da Costa Mendes, Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro, que até ao início
da presente sessão não apresentaram qualquer justificação. -------------------------------------------------1. Intervenção do Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dando início ao ponto um da Ordem de Trabalhos, a Presidente da Assembleia Municipal
informou o público presente das condições para intervenção previstas no Regimento desta
Assembleia Municipal. Deste modo, questionou sobre eventuais inscrições para intervir, não tendo
sido manifestada qualquer intenção por parte do público presente. ------------------------------------------2. Comunicação da renúncia ao mandato do membro Marco Paulo Simões de Oliveira e
tomada de posse do cidadão que o substitui.----------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal comunicou aos membros a renúncia ao mandato por
parte do membro Marco Paulo Simões de Oliveira, do BE, (direito constante no artigo 24.º do
Regimento) e acrescentou que a renuncia é um direito que lhe assiste. ----------------------------------------- Informou que o contacto efetuado junto dos membros que se lhe seguiam na lista deu lugar à
convocação do Sr. Pedro Miguel dos Santos Cipriano que substituirá o membro cessante e
agradeceu a forma cívica com que o membro Marco Oliveira desempenhou as suas funções durante
o período em que pertenceu a este Órgão. Notando a ausência da sala do membro que o substitui,
sugeriu ao plenário que lhe fosse dada a posse quando estivessem reunidas as condições, tendo
sido aceite por todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período Antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------3.1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 28 de junho de 2021. --------------------- ----- Iniciado o Período Antes da Ordem do Dia, a Presidente da Assembleia Municipal deu nota que
não tinha sido rececionado qualquer pedido de reformulação da ata da sessão ordinária de 28 de
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junho de 2021, pelo que a apresentou a votação, tendo sido aprovada por maioria, com os votos
contra dos quatro membros do PSD presentes. ----------------------------------------------------------------------- Neste momento pediu a palavra o membro Luís Silva que apresentou a seguinte declaração de
voto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Declaração voto “CONTRA” ------------------------------------------------------------------------------------------ Exma.Sr.ª Presidente, --------------------------------------------------------------------------------------------------- Declaro por este meio votar contra a ata em questão pelo facto da mesma distorcer e não versar
o essencial, do que na reunião foi dito, nomeadamente no ponto “3.1. Apreciação e votação dos
Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do Município de Condeixa-a-Nova
relativos ao exercício económico de 2020”. ------------------------------------------------------------------------------ Depois da intervenção feita sobre este assunto e que mereceu o pedido da palavra para ripostar
a interpelação do PS feita à bancada do PSD sobre o sentido de voto, a ata apenas refere: -------------- “Pediu a palavra o membro Luís Silva que referiu que “mal seria se esta Autarquia apresentasse
um documento técnico com erros implícitos”. Acrescentou que o que é votado, são os resultados
políticos do exercício e, portanto, a bancada do PSD não pode aprovar umas contas em que é
apresentado um Relatório de Contas negativo em mais oitocentos mil euros.” -------------------------------- Na realidade, a intervenção proferida foi muito mais profunda do que o exposto e que aqui me
parece tentar camuflar o resultado negativo, com a indicação, oitocentos mil euros. ------------------------- A verdade é que o resultado foi negativo, mas no valor de dois milhões, setecentos e vinte e
dois mil, trezentos e noventa e três euros e sessenta cêntimos (2.722.393,60€), um resultado
negativo aproximadamente superior ao ano transato, e aqui sim, em cerca de oitocentos mil euros,
ou seja, está em falta o texto “comparado com o ano anterior”, em que o resultado negativo já tinha
sido de um milhão, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um euros e cinquenta
e seis cêntimos (1.936.441,56€). ------------------------------------------------------------------------------------------- Por outro lado, a minha intervenção não justificou o sentido de voto apenas pelo aumento do
resultado negativo em cerca de oitocentos mil euros, comparativamente com o ano anterior. ------------- Exma. Sr.ª Presidente, foi aquela decisão do sentido de voto, também justificada, com a
indicação verbal de terem havido durante o exercício em análise, quatro revisões orçamentais e
ainda assim, o executivo ter uma fraca execução do orçamento. -------------------------------------------------- A recordar, frisei verbalmente o grau de execução da receita que foi de 80,61%, o grau de
execução da despesa que foi de 79,57% e o grau de execução da despesa de capital que foi de
67,02%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tudo isto omisso em ata e que justificaria uma revisão, à semelhança do que sistematicamente
tem acontecido em atas anteriores, com as intervenções dos deputados eleitos pelo PSD. ---------------- Importa aqui ainda salientar, que as atas nos têm sido remetidas, a escassos dias da sessão
em que se pressupõe serem aprovadas, quando na realidade, já passaram quase 3 meses do dia e
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que as reuniões aconteceram, com tudo o que isso implica e que exige um esforço de registo e de
memória, de todos os intervenientes. ------------------------------------------------------------------------------------- Luís Miguel Simões Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- (Deputado Municipal Independente, eleito pelo PSD).”----------------------------------------------------3.2. Análise do expediente e informações. --------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Presidente da Assembleia Municipal começou por referir que toda a
correspondência recebida por correio eletrónico tinha sido reencaminhada para os membros da
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu nota ainda da resposta a algumas questões formuladas e que ficaram pendentes na última
sessão da Assembleia Municipal, que foram, entretanto, encaminhadas, tendo aproveitado para
esclarecer que, para realce e esclarecimento de todos, a interpelação do membro Luís Silva ao
Presidente da Câmara Municipal relativa ao pagamento das senhas de presença nas mesas
eleitorais das últimas eleições, tinha sido feita em termos genéricos e não pessoais. Acrescentou
ainda a existência de uma questão adicional colocada pelo membro Susana Devesa e para a qual
não obteve resposta, pelo que solicitou que fosse colocada novamente ao plenário se assim
entendesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por último, a Presidente da Assembleia Municipal apresentou, em nome da Divisão
Administrativa, as desculpas pela retificação efetuada à Ordem do Dia desta sessão, que por lapso
continha dois pontos que não careciam da apreciação e deliberação da Assembleia Municipal. -----3.3. Intervenções dos membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------------- Finda a informação relativa ao expediente e informações, a Presidente da Assembleia
Municipal passou ao ponto de intervenções dos membros da Assembleia Municipal, pelo que,
usando da palavra e sendo esta a última sessão do mandato a que presidia, registou a seguinte
intervenção: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Usando pela primeira e pela última vez a prerrogativa de presidir à Mesa desta Assembleia
gostaria de propor um voto de pesar pelo falecimento de três personalidade que, quer no âmbito
local, quer no nacional, foram ao seu jeito muito particular, exemplos de dedicação à causa
autárquica: António José Domingues (membro desta Assembleia Municipal), Norberto Pires
(vereador desta autarquia pelo PSD) e Jorge Sampaio (Presidente da Câmara de Lisboa). --------------- Gostaria ainda, porque esta é a última sessão de um grupo de trabalho que se reuniu durante
quatro anos para cumprir as suas funções autárquicas, de prestar alguns agradecimentos como é
comum sempre que se encerra um ciclo: -------------------------------------------------------------------------------- Ao presidente da Câmara Nuno Moita que me endereçou o convite e assim me proporcionou a
oportunidade de conhecer a vida autárquica através da Assembleia Municipal, experiência que
Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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classifico como muito enriquecedora sob os pontos de vista pessoal, profissional e, acima de tudo,
cívico e que só se concretizou porque as gentes de Condeixa pelo seu sentido de voto me
concederam este privilégio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Agradeço a este plenário que me elegeu presidente e que confiou que eu saberia dirigir os
trabalhos

de

acordo

com

as

regras

que

ajustássemos.

Agradeço

todos

os

erros/lapsos/esquecimentos que me foram apontados e que me permitiram corrigir e aperfeiçoar o
caminho feito, a tolerância com as minhas hesitações e o respeito pelas decisões que tomei ainda
que com elas não concordassem com foi o caso das substituições para algumas faltas dos
elementos do PSD ou a ultrapassagem dos tempos de intervenção das várias bancadas. Creiam
que coloquei a maior seriedade no trabalho que fiz procurando com isenção aplicar a regra
independentemente do seu destinatário. --------------------------------------------------------------------------------- Agradeço a este plenário o termos feito as reuniões a partir das seis da tarde, facto de que
muito me orgulho porquanto creio que espelha o sentido de serviço público que nos norteia
potenciando a participação dos vários munícipes, a responsabilidade e o espírito de abnegação de
quem procura conciliar vida pessoal e exercício cívico prejudicando o menos possível qualquer um
deles. Não me desmobiliza a frequente ausência do público pois tivemos fases atribuladas como a
da pandemia que ainda persiste. A participação cívica é uma questão cultural e, nessa perspetiva,
é um processo necessariamente longo. ---------------------------------------------------------------------------------- Renovo os agradecimentos já feitos no Dia do Município aos secretários destas reuniões Clara
e Bruno e o apoio administrativo dado pelos funcionários da autarquia. ----------------------------------------- Agradeço à bancada do PSD, na pessoa da cabeça de lista Conceição Costa, todas as
intervenções feitas e que vão fazer, quer pela relevância de muitas das questões colocadas, quer
pelas inúmeras sugestões de melhoria que aqui foram deixadas, particularmente pela representante
da bancada e pela atenção com que analisaram a documentação enviada; agradeço à bancada do
BE a participação realizada, a sobriedade nas intervenções feitas e a prontidão para colaborar em
todos os grupos de trabalho; de igual modo agradeço o trabalho da bancada da CDU pautado pelo
supremo interesse da comunidade local, a que nem sempre os cinco minutos regimentais fizeram a
devida justiça. Por fim agradeço à bancada do PS na pessoa do Raul Pratas que, colocando em
primeiro lugar as pessoas de Condeixa e depois a ideologia partidária, discutiram prévia e
conjuntamente todos os pontos das ordens de trabalho e questionaram incessantemente os
membros do executivo para que, aqui chegados, a conduta fosse de colaboração e não de
contestação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por fim agradeço a todos os técnicos da autarquia que direta e indiretamente têm contribuído
para que as sessões se realizem com os meios adequados, para que a compreensão dos assuntos
seja maximizada e, deste modo, as deliberações sejam as mais convenientes. ---------------------------
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----- Resta-me congratular todos os que de entre vós se propõem novamente ao exercício de cargos
autárquicos e, particularmente, nesta Assembleia Municipal formulando votos de que, ambicionando
o bem comum local, melhorem as condições de vida de todos os Condeixenses. Muito obrigada pelo
vosso trabalho.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao voto de pesar, questionou os membros da Assembleia Municipal sobre a
associação de todas as bancadas ao mesmo, não tendo sido registada qualquer intenção contrária.
----- De seguida, passou a palavra aos membros da Assembleia Municipal que tinham manifestado
interesse em intervir, iniciando pelo membro Tiago Acúrcio, da bancada do BE, que registou a
seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, -------------------------------------------- Sras. e Srs. Membros da Assembleia Municipal, ---------------------------------------------------------------- Sr. Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, --------------------------------------------------- Sras. e Srs. Vereadores, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Todas e todos os Condeixenses, ------------------------------------------------------------------------------------ Cumprimento todas e todos, nesta minha última intervenção, na também última Sessão
Ordinária desta Assembleia, deste mandato. --------------------------------------------------------------------------- Foram 4 anos em que aprendi muito sobre o funcionamento dos órgãos autárquicos do nosso
Município, e, entre altos e baixos, concordâncias e discordâncias, com a maioria e a restante
oposição, tentei, e julgo ter conseguido, elevar sempre a minha intervenção, com o respeito que
esta Assembleia merece. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Findo este mandato, como é público, não me recandidato a qualquer órgão, interrompendo
assim uma etapa da minha vida, marcada pela intervenção cívica que começou há cerca de 15
anos, com responsabilidades acrescidas a partir de 2017. ---------------------------------------------------------- A todas e todos os que me acompanharam neste mandato, deixo um sincero agradecimento
pelo trabalho que realizámos, em especial à Sra. Presidente, Dra. Anabela Lemos, que, apesar da
oposição política, sempre se mostrou disponível aos pedidos que lhe fui fazendo. --------------------------- Espero que todas e todos os eleitos no próximo dia 26 de setembro, cumpram o seu mandato
sempre com os superiores interesses de Condeixa e dos Condeixenses em mente, não se deixando
"enveredar por atalhos", nem dando primazia a interesses pessoais, que em nada dignificam as
Funções Públicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deixo ainda um pedido aos Executivos da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia que
serão eleitos, para que valorizem os caminhos rurais e garantam o funcionamento das ETAR's das
aldeias do nosso concelho, que continuam a ser pouco lembrados nos orçamentos e na execução
dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Um abraço fraterno e democrático, ---------------------------------------------------------------------------------- Tiago Acúrcio.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021

Página 9 de 28

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
----- O membro Tiago Acúrcio prosseguiu com a sua intervenção, colocando as seguintes questões
ao Executivo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “1. Vias Públicas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em que ponto se encontra a execução do Orçamento de cerca de 2´000´000,00€ para
intervenção no IC entre Antanhol e Arrifana? --------------------------------------------------------------------------- 2. Quartel dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova -------------------------------------------------- Qual o ponto de situação? Encontra-se já ultrapassado o constrangimento devido ao pedido de
empréstimo? A CMC já se encontra em condições de fazer avançar o financiamento protocolado e,
consequentemente, a construção do novo edifício? ------------------------------------------------------------------- 3. Estacionamento Público --------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se o aumento e a melhoria da oferta, nomeadamente através da construção de um
Parque de Estacionamento no terreno, sito na Quinta de São Tomé, em frente à Farmácia. -------------- 4. Transportes Públicos------------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se a melhoria da mobilidade dos cidadãos, através de uma oferta de Transportes
Públicos mais abrangente, com horários até às 24h00 e reforço do número de carreiras nos dias de
Mercado, investimento em veículos de Transportes Públicos Coletivos elétricos e melhoria da
coordenação entre as linhas dos SMTUC e UrbCondeixa. ---------------------------------------------------------- 5. Acessibilidades -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicita-se ao Executivo a construção de passeios e colocação de passadeiras, nas vias onde
os mesmos não existem e são necessários e ao aumento da área com iluminação pública. --------------- 6. Turismo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Propõe-se a elaboração e difusão alargada de roteiros turísticos que englobem Ruínas de
Conímbriga, PO.RO.S, Palácios da Vila, Buracas do Casmilo, Circuito das Invasões Francesas,
entre outros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propõe-se o incentivo e apoio à criação de locais de hospedagem, à semelhança da Casa do
Lagar da Bendafé. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à Casa dos Arcos, questiono se as colunas e arcos de pedra originais foram
utilizados na sua reconstrução ou se foram utilizadas réplicas. Se foram utilizadas réplicas, onde se
encontram os originais? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Bancada do Bloco de Esquerda de Condeixa-a-Nova --------------------------------------------------- Tiago Acúrcio.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Terminou a sua intervenção, acrescentando que a grande parte das suas propostas se
destinariam ao novo Executivo que tomará posse após as próximas eleições, pelo que as deixa para
leitura futura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para responder às questões colocadas pelo membro Tiago Acúrcio, foi concedida a palavra ao
Presidente da Câmara Municipal que começou por saudar os presentes, acrescentando que, apesar
Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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das propostas formuladas se destinarem ao novo Executivo, gostaria de as comentar, pelo que, em
relação à primeira questão e admitindo que o membro se refere à obra protocolada com as
Infraestruturas de Portugal (IP) em 2009, informou que o projeto para o Nó da Faia está concluído,
que a sua entrega se encontra em fase de finalização e que será entretanto intervencionado. ------------ Salientou que o protocolo contempla ainda o viaduto na zona da Eira Pedrinha e ainda que foi
pedido para acrescentar a este protocolo uma nova ligação à Zona Industrial a partir da Barreira que
ficará ligada também ao viaduto. Relativamente à zona de Arrifana, apenas as Infraestruturas de
Portugal poderão ser questionadas, uma vez que se trata de uma obra direta e que não dispõe de
nenhuma informação relativa ao assunto. -------------------------------------------------------------------------------- No que se refere ao protocolo celebrado com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Condeixa (AHBVC), para construção do novo quartel, informou que a AHBVC já
conseguiu o financiamento junto da instituição bancária para realização da obra, referindo que não
foi conseguido o montante inicialmente previsto, pelo que se encontram a readaptar o projeto para
ajustar ao valor disponibilizado e estimam que conseguirão lançar a obra até final do presente ano.
----- Informou ainda que o valor acordado para ajuda, por parte da Câmara Municipal, está
disponível em orçamento, embora nesta altura do ano, atendendo a que não houve desenvolvimento
favorável até à data para se avançar com a obra, parte dessa verba foi canalizada para outras
rubricas em que foi necessário investir realçando, no entanto, que a Câmara Municipal se encontra
preparada para cumprir com o protocolado e inclusive tem estado a ajudar a AHBVC a reajustar o
projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quanto à proposta do membro para a criação de um novo parque de estacionamento junto à
Farmácia de São Tomé, declarou que poderá ser uma possibilidade, já que a concentração de
pessoas em Condeixa tem causado alguns constrangimentos em termos de estacionamento, pelo
que poderá ser uma proposta a equacionar. ---------------------------------------------------------------------------- Relativamente aos transportes públicos, concordou com a proposta do membro, mas que só
seria possível se a Câmara Municipal adquirisse veículos elétricos. Também foi de opinião que
deveria ser alargado o horário dos transportes, no entanto, esta decisão está do lado da empresa
concessionária, a TRANSDEV, o que lhe parece não ser possível. Informou também que já foi feita
a proposta à Câmara Municipal de Coimbra para alargamento dos percursos dos SMTUC a
Condeixa, uma vez que neste momento já tem as linhas alargadas até à localidade do Orelhudo,
sobrepondo-se, inclusive, às trajetórias da concessionária TRANSDEV, com o qual julga já existir
algum litígio, dado que a concessionária terá de reformular os seus percursos e os seus horários.
----- Acrescentou ainda que existe uma proposta da Comunidade Intermunicipal da Região Coimbra
(CIM-RC) no sentido de alargar as rotas do SMTUC a toda a região CIM, através de um concurso
de concessão pública, como o que será apreciado nesta sessão. ---------------------------------------------
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----- No que diz respeito ao Turismo, esclareceu que já existe alguma ligação entre as Ruínas de
Conímbriga e o PO.RO.S e que já se propôs um roteiro turístico com os Palácios, mas que é um
caminho que se vai percorrendo e poderá ser demorado. Por fim, e no que concerne a Casa dos
Arcos, a indicação de que dispõe é que as colunas são as originais, sendo que apenas a placa
indicativa da data de construção teve de ser substituída por uma réplica, por se ter danificado
durante as obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao membro Miguel Pessoa, da bancada da CDU, este propôs uma Moção
a favor de um maior controlo e fiscalização da confeção e qualidade dos produtos utilizados pelas
empresas que fornecem as refeições aos alunos do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova
e também que as escolas voltassem a dispor de um espaço digno e adequado, onde os alunos
tomassem a sua refeição levada de casa, se essa for a opção dos Pais e Encarregados de
Educação, conforme se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- “Os membros da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, reunidos a 20 de setembro de
2021, vêm recomendar à Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova a necessidade de um maior
controlo e fiscalização dos produtos utilizados pelas Empresas na confeção das refeições aos
alunos do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, no sentido de as crianças terem no novo
ano letivo 2021-2022 uma alimentação mais adequada, equilibrada e de qualidade. Vimos ainda
recomendar que, em conjunto com a Direção do Agrupamento de Escolas, seja retificada por parte
dos Serviços Centrais e Regionais da Educação a sua posição no sentido de que as escolas voltem
a dispor de um espaço digno e adequado para que os alunos tomem a sua refeição levada de casa,
se essa for a opção dos Pais e Encarregados de Educação. ------------------------------------------------------- Condeixa-a-Nova, 20 de setembro de 2021 ----------------------------------------------------------------------- Miguel Pessoa eleito pela CDU-PCP-PEV na Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova,
mandato 2017-2021" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Frederico Fontes para informar que os Pais e Encarregados de
Educação se viram confrontados com o facto de os seus educandos não poderem usar os microondas disponíveis na escola para aquecer as refeições que levavam de casa. Considerou ainda que
o refeitório deverá ser melhorado e que quem for eleito terá de resolver o assunto.-------------------------- No uso da palavra, a Presidente da Assembleia Municipal informou que, salvaguardando o
facto de não ter indicação de como estaria a funcionar neste ano letivo, por norma, há alguém que
confere os géneros confecionados e consumidos nas cantinas, acrescentando que o controlo pode
não ser suficiente, mas que existe. Informou ainda que as restrições impostas pela Direção-Geral
de Saúde (DGS) no âmbito da pandemia, no que respeita à utilização de espaços de refeição, foram
bastante restritivas, bem como as questões de higienização destes espaços, pelo que considera
que serão estas as causas das restrições. Acrescentou que, com as novidades respeitantes à
alimentação introduzidas nas escolas, poderá não haver total liberdade dos alunos comerem o que
Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021

Página 12 de 28

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA
Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova
quiserem no interior das escolas, por forma a terem uma alimentação equilibrada, pelo que deverão
seguir as regras estabelecidas e haver moderação no tipo de alimentos que podem levar para a
escola. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Novamente no uso da palavra, o membro Frederico Fontes referiu compreender todas as
situações assinaladas, no entanto, não concorda que se um aluno não gosta de determinados
alimentos, não possa levar algo de casa e seja obrigado a comer o que lhe é disponibilizado ou
passar fome durante o dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A esta questão a Presidente da Assembleia Municipal ripostou que as ementas são geralmente
divulgadas com uma semana de antecedência, permitindo que os alunos adquiram ou não a senha
de refeição e ir a casa almoçar se tiverem essa oportunidade, ou tomar uma refeição mais leve e
complementar mais tarde em casa com uma refeição mais completa. Terminou, referindo que os
alunos não têm obrigatoriamente de comer aquilo de que não gostam.------------------------------------------ No uso da palavra, o membro Marília Torres reforçou que todas as restrições impostas pelas
diretivas da DGS e aplicáveis a nível nacional, vão no sentido de ser facultada uma alimentação
mais saudável aos alunos, permitindo uma melhor formação e educação alimentar.------------------------- Pediu a palavra o Presidente do Executivo que afirmou que, dentro das regras existentes, a
Câmara Municipal tem feito a fiscalização necessária, pelo que fez suas as palavras do membro
Marília Torres, sendo de opinião que a moção apresentada não fazia sentido. -------------------------------- Concedida a palavra à Vereadora Liliana Pimentel informou que a questão da monotorização
dos alimentos é cada vez maior e bastante reforçada nos últimos tempos e que, com a transferência
de competências da área da educação para as autarquias, é a própria Câmara Municipal que faz os
contratos com as empresas para todas as cantinas e serviços, sendo o caderno de encargos
bastante rigoroso, obrigando o Município a ser também rigoroso e vigilante no cumprimento e no
seu controlo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu ainda nota que, no ano transato, existiu um contrato de estágio com uma nutricionista que
realizou um excelente trabalho nesta matéria que considera ser bastante relevante. Afirmou que os
alunos do pré-escolar e primeiro ciclo nunca tinham levado refeições, apenas se apercebeu dessa
situação aquando da transferência de competências da área da educação, em que os alunos do 5.º
ao 12.º ano de escolaridade levavam a refeição de casa e dispunham de um sítio comum equipado
com micro-ondas. Continuou explicando que a empresa contratada para o serviço de refeições,
quando assina contrato com o Município, é responsável por tudo o que se consome nos espaços
adstritos aos refeitórios, não se responsabilizando por alimentos que não são confecionados por
esta e que os alunos trazem de casa, sendo apenas responsável pela alimentação por ela fornecida.
Relativamente à proibição do uso dos micro-ondas, surge também como medida de prevenção às
medidas impostas, no âmbito da pandemia Covid-19, sendo que estes ficaram selados, pois exigia
uma higienização rigorosa depois de cada uso, tendo sido proibido o seu uso pela DGS. -------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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----- Dada a palavra ao membro Raul Pratas, este foi de opinião que a Moção fosse retirada pelo
membro da CDU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, Miguel Pessoa, depois de ouvir todas as explicações, concordou em passar
a Moção apresentada para uma Recomendação efetuada pela bancada da CDU. --------------------------- Prosseguiu o membro Miguel Pessoa com a sua intervenção, apresentando uma saudação aos
membros desta Assembleia Municipal que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------- “Saudação aos membros da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova na última sessão do
mandato de 2017-2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Poder Local Democrático foi e é uma das mais importantes conquistas de Abril. Este Poder
é indissociável da liberdade e autonomia local, sendo considerado como um dos maiores sucessos
da democracia portuguesa. As autarquias podem ser consideradas como verdadeiras escolas da
democracia e da participação pública, desempenhando um papel fundamental ao nível da resolução
dos problemas das populações. Nenhum dos eleitos está aqui em representação pessoal, mas a
representar um número de eleitores que nele depositaram as suas melhores expectativas. Nesse
sentido tentámos fazer o melhor, trazendo os assuntos e apresentando as propostas que nos
pareceram mais justas e importantes. Participámos nos diferentes momentos, tanto em comissões
como no plenário com o voto que nos pareceu mais correto, no sentido de assim contribuir para o
bom e democrático funcionamento deste importante órgão autárquico que é a Assembleia Municipal.
Fizemo-lo em consciência e tendo sempre presente a salvaguarda dos valores da democracia, com
todos os direitos e deveres que lhe estão associados. A democracia é um instrumento de cidadania
que nos deve munir de forças para prosseguir o combate contra o discurso fantasista e o desgaste
anímico e moral a que estamos sujeitos com a presente situação de pandemia. A todos os membros
desta Assembleia e ao executivo municipal desejamos os maiores sucessos nos vossos projetos de
vida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, 20 de setembro de 2021 ------------------------------------- Miguel Pessoa Eleito pela CDU, Coligação Democrática Unitária PCP-PEV, no mandato 20172021"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concluída a intervenção do membro Miguel Pessoa, foi concedida a palavra ao membro
Conceição Costa, que em nome da bancada do PSD, cuja intervenção a seguir se transcreve: ---------- “Sra. Presidente da Assembleia Municipal------------------------------------------------------------------------- Srs. Membros da Assembleia Municipal---------------------------------------------------------------------------- Sr. Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------- Srs. Vereadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Público Presente -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Neste momento em que o cumprimento do meu 3º mandato na Assembleia Municipal de
Condeixa-a-Nova chega ao fim, eu quero deixar umas palavras a todos que comigo trabalharam e
conviveram neste espaço de debate público. --------------------------------------------------------------------------- Quero agradecer ao executivo que, ouvindo algumas das sugestões que fui fazendo como líder
da bancada do PSD, as considerou pertinentes e as foi tornando realidade, tal como: ---------------------- - Iluminação a leds, mais moderna, mais eficiente e mais económica; ------------------------------------- - Água na Praça da República, proporcionando um ambiente mais fresco e vivo na fonte e no
Rio do Cais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fica ainda aqui por realizar, neste espaço central, o parque infantil, para as crianças da nossa
vila e a reprodução dos mosaicos de Conímbriga na calçada deste nosso recinto emblemático. --------- A aposta em Condeixa deverá continuar, pois ainda há muito a fazer.------------------------------------- Como professora, considero como um dos principais objetivos a oferta escolar. ------------------------ Desejo que o nosso agrupamento possa sempre oferecer cursos com boas saídas profissionais
e um ensino de qualidade, que permita aos nossos jovens ombrear com os seus semelhantes de
qualquer ponto do país. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- É com os olhos postos no futuro que todos devemos estar. -------------------------------------------------- Hoje construímos o amanhã daqueles que vão ocupar lugares de chefia e que, para isso,
deverão estar muito bem preparados. Somos nós os responsáveis pela sua qualificação académica.
----- Apostar na formação e na educação deverá ser sempre primordial para qualquer executivo.
Com estas duas vertentes bem estruturadas e desenvolvidas, qualquer concelho terá, no futuro, a
merecida retribuição. Gente educada revela o nível do concelho e transmite serenidade e bem-estar
para os que procuram um sítio para viver com a família. É assim que a população aumenta, o
comércio gira sobre rodas e a indústria progride e oferece emprego a todos os residentes. --------------- A fixação das famílias exige segurança, e Condeixa, à semelhança do que se faz nas cidades,
deve começar a apostar em sistemas de vigilância em alguns pontos estratégicos da vila. ---------------- A vida de todos nós espelha- se nas gerações mais jovens. Por isso, saibamos dar o exemplo
de cultura, de civismo, de gratidão e de humildade. ------------------------------------------------------------------- Porém, não é só na juventude que o empenho do executivo se deve esgotar. -------------------------- A aposta deverá ser mais forte na problemática da 3ª idade, e aí o lapso não foi ainda
preenchido. O assunto já foi por nós debatido, a ideia foi considerada pertinente, mas o parceiro da
autarquia ainda não surgiu, segundo o nosso Presidente. A reestruturação do antigo hospital da
nossa vila continua a degradar-se, para desolação de todos os condeixenses. É urgente que ele
seja alvo de obras e possa constituir uma marca indelével do próximo mandato, como Centro de
Cuidados Continuados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Querer é poder” e eu sei que é isso que todos os condeixenses querem, desejam até
ardentemente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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----- A Saúde e a Educação constituem-se como essenciais e incontornáveis, para o concelho de
Condeixa. Há que apostar forte nessas áreas. ------------------------------------------------------------------------- Por último, mais uma vez alerto para o problema da Reabilitação Urbana de Condeixa. Neste
momento em que a meta a atingir passa por eficiência energética e energia verde, muito há a fazer
neste campo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sejamos condescendentes e façamos o que consideramos ser necessário, para acabar com a
degradação habitacional e “controlar” os efeitos das alterações climáticas que, na nossa vila
ultimamente se concretizam através de fortes chuvadas que põem à prova as antigas e obsoletas
condutas de águas, provocando inundações em variados sítios da vila. ----------------------------------------- Coloquemos em ação os programas que podem ser utilizados pelos munícipes e esclareçamos,
a nível da autarquia, todos os que pretendem participar. ------------------------------------------------------------ Todos lucram e Condeixa lucrará. ----------------------------------------------------------------------------------- Acabo, agradecendo em nome da bancada do PSD a benevolência e a compreensão de todos,
a cordialidade que reinou entre todos os membros desta Assembleia e também a todos funcionários
da Câmara disponibilizou e que nos acompanharam sempre em todos os trabalhos e desejo, aos
que vão continuar, um trabalho profícuo durante os próximos 4 anos. ------------------------------------------- Que novos desafios sejam sempre motivadores e impulsionadores para a construção de uma
Condeixa cada vez mais moderna e acolhedora. ---------------------------------------------------------------------- Acredito que valeu a pena ter participado neste grupo de trabalho. ---------------------------------------- Bem hajam! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conceição Costa” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminou a sua intervenção dando a informação que o membro Fernando Cardoso se
encontrava a faltar à presente sessão por ter adoecido subitamente. -------------------------------------------- De seguida, foi dada a palavra ao membro Susana Devesa que, no seguimento da questão que
ficou por responder na última sessão e posteriormente enviada por email, questionou o Executivo
acerca do número de consultas realizadas pelo psicólogo António Vilhena e quantas destas
consultas foram realizadas no âmbito da pandemia, tendo em conta o contexto da contratação deste
psicólogo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para esclarecer e responder aos membros, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara
Municipal que agradeceu as palavras do membro Conceição Costa, pois considera importante a
existência de uma oposição que dê ideias e aceita-as com todo o agrado. Relativamente ao parque
infantil informou que está adjudicado, que se trata de uma obra realizada fora do local e que
posteriormente será colocado na Praça do Município, realçando que a proposta relativa aos
mosaicos romanos, informou ainda não está executada, mas que teria todo o gosto que fosse uma
obra feita. Prosseguiu referindo-se a um ponto extremamente importante, relacionado com a
educação e que tem sido uma constante preocupação deste Executivo, com um investimento de
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cerca de um milhão de euros por ano, através da oferta de manuais e material escolar, a oferta no
âmbito da terapia da fala, do inglês, do refeitório, entre outras medidas que têm sido desenvolvidas,
pois o nosso futuro depende muito da preparação dos jovens. Quanto a cursos profissionais partilha
da opinião do membro Conceição Costa, salientou que têm sido estabelecidos alguns contactos
conducentes à realização de cursos profissionais nas nossas escolas e considera que talvez possa
haver abertura neste sentido. Relativamente aos sistemas de vigilância, foi de opinião que apesar
da violência ter aumentado, isso não se verifica no nosso Concelho, pelo que regista a proposta. ------- No que se refere à Fundação Dona Ana Laboreiro d’Eça, recordou que a Câmara Municipal
apenas atua na qualidade de parceiro da fundação, mas que existe um projeto de arquitetura
executado por esta, estando em falta as especialidades relativas a este projeto. Não tem sido um
processo fácil, mas tem-se feito o caminho possível em conjunto com os restantes parceiros da
fundação, a saber a Santa Casa da Misericórdia e a Igreja. Reforçou que é seu desejo que o
Concelho disponha de uma unidade de cuidados continuados na vila, nem que seja num futuro
mandato ou pelo menos que o processo seja iniciado. No que respeita à reabilitação urbana,
declarou que o Município deu o exemplo, com a reabilitação da Casa dos Arcos, mas que não
depende dele a reabilitação dos edifícios dos particulares, pois são eles que têm de investir. No
entanto o Executivo pode reforçar a divulgação desta medida, mas tem de haver vontade e
capacidade financeira dos privados. --------------------------------------------------------------------------------------- Por fim, no que diz respeito ao número de consultas dadas pelo psicólogo, informou que esta
informação já foi dada em reunião da Câmara Municipal, tendo-se, inclusive, o Dr. António Vilhena
deslocado à referida sessão e esclarecido os presentes, mas que, do que se recorda, foram
realizadas 170 consultas neste período, que foram detalhadas pelo psicólogo na reunião da Câmara
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o membro Raul Pratas, da bancada do PS, que registou a sua intervenção
conforme se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ “Sra. Presidente da Assembleia Municipal------------------------------------------------------------------------- Srs. Elementos da Assembleia Municipal -------------------------------------------------------------------------- Sr. Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------- Sras. e Srs. Vereadores ------------------------------------------------------------------------------------------------ Esta sessão da Assembleia Municipal termina um ciclo de trinta e dois anos em que estive
ligado de alguma forma a esta autarquia. -------------------------------------------------------------------------------- Foi para mim uma grande honra ter sido Vereador da Câmara Municipal, membro da
Assembleia Municipal, Presidente da Junta de Freguesia de Sebal e o primeiro Presidente da União
de Freguesias de Sebal e Belide. --------------------------------------------------------------------------------------
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----- Como sabem, nunca estive em funções autárquicas a tempo inteiro e muitas vezes a vida
profissional e familiar não permitiram a disponibilidade necessária para desempenhar essas funções
da melhor forma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mesmo assim, despeço-me com o sentimento do dever cumprido, mas ao mesmo tempo com
o sentimento que não fiz mais que o meu dever enquanto autarca. O dever de, na medida do
possível, ajudar a melhorar a vida das nossas populações, as populações do Concelho de Condeixa
e em particular as populações de Sebal e Belide.---------------------------------------------------------------------- Sempre tive muito respeito por todos, independentemente das tendências políticas de cada um
e estou convicto que foi assim que ganhei durante todos estes anos muitos e muitos amigos. ------------ Neste momento, poderia referir aqui alguns nomes de pessoas que se foram cruzando comigo
ao longo destes anos e por quem tenho muito apreço, infelizmente alguns já não se encontram entre
nós, mas corria o risco de me esquecer de alguém. Assim, quero aqui realçar dois nomes que muito
contribuíram para este meu percurso de trinta e dois anos. O Dr. Belmiro Moita, com quem muito
aprendi, por quem tenho um grande respeito e acima de tudo uma grande amizade, foi o principal
responsável pela minha entrada na vida autárquica, no ano de 1989. O saudoso Eng. Jorge Bento,
com quem também muito aprendi, por quem tinha também um grande respeito e uma grande
amizade, terá sido o grande responsável pela minha continuidade até aos dias de hoje. ------------------- No início deste mandato, disse aqui que não tinha dúvidas em como a Sra. Presidente da
Assembleia Municipal, Dra. Anabela Lemos, iria ser uma grande Presidente desta Assembleia
Municipal. Pois, não me enganei. A Sra. Presidente exerceu o seu cargo com responsabilidade, com
sabedoria, com isenção e com respeito por todos. -------------------------------------------------------------------- E, porque o trabalho autárquico enquanto membros da Assembleia Municipal, não se resume
apenas às sessões da Assembleia Municipal, quero aqui realçar também o nome do meu amigo Dr.
Miguel Pessoa que tem sido um bom exemplo para todos nós. A sua intervenção em torno da
Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco, carateriza bem o que
acabei de referir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Sra. Vice-Presidente Dra. Liliana Pimentel, que esteve vários mandatos ligada a esta
autarquia, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal e que agora também está de
saída da vida autárquica, sabe muito bem o que penso a seu respeito e sabe também como é
reconhecido o seu trabalho autárquico em Condeixa. Condeixa ficará com certeza mais pobre com
a sua ausência da vida autárquica. ---------------------------------------------------------------------------------------- Por fim, desejo a todos os maiores sucessos na vida familiar e profissional e para os que vão
continuar na vida autárquica, desejo ainda os maiores sucessos em prol de Condeixa e que
consigam as condições necessárias para avançar com os projetos que há muito se esperam e que
por uma ou outra razão não avançaram. -----------------------------------------------------------------------------
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----- Termino com uma nota muito rápida de âmbito regional “Não deixem o Hospital dos Covões
cair no esquecimento”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Raul Pratas” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concedida a palavra ao membro Luís Caridade que, em nome da bancada do PS e também
em seu nome pessoal, enalteceu os mais de trinta anos de participação cívica do membro Raúl
Pratas que sempre demonstrou disponibilidade nos vários cargos que ocupou, que, para si, sempre
foi uma referência, tendo inclusive auxiliado o membro Luis Caridade em muitas ocasiões quando
foi este eleito Presidente da Junta de Freguesia da Ega em 2009. Referiu ser um exemplo de
participação cívica, livre que nunca irá ser esquecido e que gostava que todos o tomassem como
exemplo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, pediu a palavra a Vereadora Liliana Pimentel cuja sua intervenção se transcreve.
----- “Ex.ma Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Dr.ª Anabela Lemos, ---------------------------- Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Moita, ------------------------------------------ Ex.mos Senhoras e Senhores Vereadoras e Vereadores e colegas desta caminhada, --------------- Ex.mos Senhoras e Senhores membros desta Assembleia Municipal da Câmara Municipal de
Condeixa, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ex.mos Senhoras e Senhores funcionários e dedicados colaboradores desta instituição,
Ex.mos Senhoras e Senhores, público em geral, hoje aqui presente nesta sessão! -------------------------- Inicio a minha intervenção parafraseando o escritor e psicanalista Rubens Alves, quando diz
que «todo início contém um evento mágico, um encontro de amor, um deslumbramento no olhar…
É aí que nascem as grandes paixões, a dedicação às causas, a disciplina que põe asas na
imaginação […]». Foi assim, com todos esses ingredientes de emoções, que iniciei em 2005, tinha
apenas 25 anos de idade, e longe de saber na altura qual seria o meu percurso político e autárquico,
que iniciei a minha atividade como autarca, passando, portanto, 16 anos no desempenho desta
minha atividade e em diferentes funções. Primeiro como membro da Assembleia Municipal e como
secretária da Mesa da Assembleia, a convite do Dr. Belmiro Moita a quem também muito agradeço
como marco importante desta minha caminhada, depois como Vereadora sem permanência, no
Gabinete de Apoio à Presidência, no último mandato do Eng.º Jorge Bento e com quem tive imenso
gosto e prazer em aprender, e os últimos 8 anos (menos 1 mês) como Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Condeixa, a convite do Dr. Nuno Moita, a quem muito agradeço também esse convite.
Penso que sem emoção, deslumbramento e dedicação não teria levado a todos vocês e a todos os
Condeixenses a motivação e o “puro” amor à causa pública, muito embora o medo, a incerteza e a
ansiedade que desafio me rodeava a cada instante, também fosse uma permanência em mim.
Sentimentos estes próprios de quem desempenha estes cargos, que para mim não são de todo
qualquer sinal de fraqueza nem de falta de saber, mas sim sinal de uma verdadeira responsabilidade
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que estas funções exigem, e disso não tenho dúvida que sempre coloquei muita e muita
responsabilidade no exercício de todas as minhas funções e fi-lo com verdadeiro espírito de missão,
honra, dedicação e também de muita gratidão. ------------------------------------------------------------------------- Todos os anseios, todas as ansiedades e os medos foram presentes, estiveram presentes na
minha vida, mas sempre com medo que poderia falhar e que estaria a falhar não comigo, mas com
todos os Condeixenses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hoje, também confesso, que há pouco tempo atrás não esperava, de todo, fazer o discurso de
“despedida” que me encontro aqui a fazer, mas as circunstâncias assim o conduziram. Também não
é sobre isso que vos quero falar, a não ser que tinha muito para dar, tinha muitas ideias para
concretizar... sim de certeza! O que vos quero dizer é que me sinto muito honrada e muito grata
pela oportunidade que tive de desempenhar tão honrosas funções, a quem me convidou e me
acompanhou e acreditou nas minhas capacidades e competências. Agradeço a oportunidade de ter
conhecido tantas pessoas e instituições maravilhosas e agradeço também todos e todas aqueles e
aquelas que me acompanharam e que me ajudaram no exercício das minhas funções. Também
agradeço a todos e a todas aqueles e aquelas que nem sempre concordaram comigo, que me
chamaram a atenção e que exigiram de mim uma nova e diferente atitude! Cresci e amadureci com
todos! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sinto que possuo e adquiri um conhecimento extremamente rico e importante sobre todo o
Concelho, suas Pessoas e Instituições e que também não deve ser desperdiçado, pelo que mesmo
não estando presente em qualquer órgão que será eleito no próximo domingo, dia 26 de setembro,
prometo e declaro que estarei presente, como aliás sempre tive, na vida e na evolução deste
Concelho… estarei, aliás, muito atenta e com um distanciamento físico que com certeza me
beneficiará muito mais! -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hoje, ensaiando uma retrospetiva autorreflexiva, experimento um sentimento de missão
cumprida. Sinto-me honrada em ter desempenhado as minhas funções autárquicas numa
verdadeira visão holística e humanista, porque é assim que me caracterizo, e sempre com o objetivo
último de promover o crescimento sustentável do nosso concelho, como meio de busca da paz, da
boa vontade e a consciência de o servir como prática de um lema maior, que quero deixar a todos
Vós, quer a quem hoje cessa funções, quem poderá vir a continuar com elas ou quem poderá vir a
iniciar estas funções após o dia 26 de setembro: DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI MESMO.
----- Viver é aprender a se relacionar. É compartilhar experiências no tempo e no espaço. É
desenvolver-se em parceria com outros seres vivos. É experimentar algo novo a cada instante...
Com isso, reforço que sem vocês, sem os funcionários e colaboradores da Câmara Municipal, sem
as instituições concelhias e seus dirigentes, intermunicipais e nacionais, com quem tive de trabalhar
diariamente, não poderia ter mediado ideias, anseios, nem tão pouco ajudado o Executivo a obter
os bons resultados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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----- Realço, portanto, com determinada convicção, que todos, todos independentemente da sua
ideologia política, são dignos da minha Admiração e verdadeira Gratidão. ------------------------------------- Muito me orgulho do que consegui alcançar com a equipa liderada pelo Nuno Moita e pelo
Partido Socialista, muitas atividades importantes nas áreas da minha intervenção direta, quer na
área da Educação e Formação Profissional, o tão grandioso dossier da Descentralização de
Competências da Educação para as autarquias, numa fase da minha vida em que estava
recentemente mãe de duas gémeas; a possibilidade de ter constituído um verdadeiro Gabinete de
Educação Municipal, que não existia; a formação para todas as assistentes auxiliares da Educação;
enfim, tantas outras coisas que poderia ter dito!------------------------------------------------------------------------ Na Ação Social, a proximidade e descentralização foram possíveis; a equipa de intervenção
social; a angariação da equipa móvel em que Condeixa foi pioneira em conjunto com o Município
de Montemor-o-Velho, que recordo bem como foi negociar esse dossier com a CCDRC para a nossa
equipa móvel e que hoje é motor para outras autarquias do distrito e até nacionais; a promoção e a
luta pela continuidade do projeto de contratos locais de desenvolvimento social; o facto de ter
presidido à CPCJ durante seis anos, até ao limite de mandatos. -------------------------------------------------- Ao nível Cultural tenho a realçar a paixão que tenho pela Casa-Museu Fernando Namora e o
ponto alto do seu centenário com a presença do Senhor Presidente da República; os Roteiros
Namoreanos; a Galeria Manuel Filipe e sobre o seu destaque tudoisto com a presença permanente
de todos os colaboradores da Câmara Municipal; o Festival de Teatro Deniz Jancinto e também a
evocação do seu centenário; a Biblioteca Municipal Eng. Jorge Bento, a que o Executivo teve o
gosto de dar esse nome e termos tornado a biblioteca possível dos zero aos cem, desde a Bebeteca
criada em 2016, até às Tertúlias com os serniores; apoio a obras de edição de autor, nunca a
Câmara Municipal apoiou tanto a possibilidade da criação de tantas obras de edição de autor sobre
histórias importantes Concelhias; a importância do Plano Nacional de Leitura, que juntamente com
Agrupamento de Escolas, com os Professores Bibliotecários e diferentes Direções foi possível
concretizar e termos sido referência nacional com vários lugares no pódio e a possibilidade de
concretização de um Plano Municipal de Leitura que espero que venha a ser concretizado. -------------- Ao nível da Divisão Financeira, que é a minha área por excelência de formação, que hoje conta
com a presença do Dr. Sérgio Fernandes, mas que antes, sem ainda Chefe de Divisão na área
financeira, ajudei na primeira elaboração dos Orçamentos e Grandes Opções do Plano, elencadas
pelos respetivos eixos estratégicos da carta política da Câmara Municipal. ------------------------------------ Para mim, foi uma honra! Para mim, foi uma oportunidade de grande gratidão que dou graças
por ter feito e por alguém, em concreto Nuno Moita, me ter escolhido e me ter apoiado e dado força
para o concretizar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Também vos quero dizer que provavelmente errei várias vezes, neste percurso por opções
erradas ou não dadas da melhor forma. Mas que sei que tentei fazer sempre o meu melhor. Se não
Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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fiz melhor, foi porque não pude ou não sabia. Se em algum momento fui incorreta ou indelicada com
alguns de vós peço-vos desculpa hoje aqui em público, mas não foi de todo com intenção ou má-fé.
De uma coisa podem ter a certeza: Empenho e Dedicação não me faltaram! ---------------------------------- Por fim, deixo-vos uma mensagem que cada um se conheça a si mesmo e use sua força interior
para envolver tudo e todos ao seu redor. Que essa premissa não se encerre aqui, mas seja suporte
para que se continue ou dê continuidade a seus propósitos e promovendo mudança com atitude
inovadora em função do alcance de diferentes resultados e com o fim máximo: As Pessoas, os
Condeixenses e as suas Gentes e o seu desenvolvimento. --------------------------------------------------------- Despeço-me enfatizando que a nossa vida é guiada por nossas emoções, porque são elas que
definem o domínio relacional no qual agimos e, portanto, o que fazemos. Só faremos bem, quando
estamos bem com nós mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------- Obrigada a todos por terem me permitido ousar, surpreender-vos e surpreender-me a mim
mesma nestas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liliana Marques Pimentel” --------------------------------------------------------------------------------------------- Concluída a intervenção da Vereador Liliana Pimentel, foi de seguida concedida a palavra ao
Presidente da Câmara Municipal que iniciou a sua intervenção dando nota que, sendo a última
sessão da Assembleia Municipal, queria enaltecer o trabalho desempenhado pela Presidente da
Assembleia Municipal, que conduziu os trabalhos com muito equilíbrio e firmeza, fazendo-o de forma
a acrescentar valor a este Órgão que é a Assembleia Municipal, que fiscaliza e comanda a forma
de funcionamento do Executivo. Prosseguiu dando uma nota ao especial ao membro Raúl Pratas,
pelo trabalho desenvolvido ao longo de todos os anos em que esteve na vida autárquica, bem como
ao Vereador Arlindo Matos pelo contributo que deu ao Executivo no exercício das suas funções. Por
último, realçou o trabalho excecional realizado pela Vereadora Liliana Pimentel, em todas as
vertentes desde a área da Educação, à Social e à Cultural, acrescentando valor a este Órgão
Municipal, mas também pela excelente capacidade de trabalho em equipa, pelo que quis deixar-lhe
a sua homenagem pública pelo seu contributo em prol de Condeixa, desejando que continue a amar
Condeixa como o fez até então e a dar os seus contributos, embora de uma forma diferente. ------2. Comunicação da renúncia ao mandato do membro Marco Paulo Simões de Oliveira e
tomada de posse do cidadão que o substitui.----------------------------------------------------------------------- No uso da palavra e tendo registado a presença na sessão do membro que substitui o membro
Marco Paulo Simões de Oliveira, a Presidente da Assembleia Municipal pediu autorização ao
plenário para dar posse ao referido membro, recuando ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, não
tendo existido qualquer manifestação de oposição à retoma deste ponto. -------------------------------------- Deste modo, reunidas as condições e após leitura do auto de posse, foi assim dada a posse
ao membro Pedro Miguel dos Santos Cipriano, pela bancada do BE. ---------------------------------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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----- Finda a tomada de posse, a Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas,
questionando o membro se estaria interessado em registar alguma intervenção, não tendo sido
demonstrada essa vontade. --------------------------------------------------------------------------------------------4. Ordem do Dia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Concluído o ponto três da Ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia Municipal passou
para o quarto ponto, Ordem do Dia, passando de imediato ao ponto quatro ponto um.-----------------4.1. Apreciação e votação da Minuta do Acordo de Financiamento das Atividades exercidas
ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação das Competências dos
Municípios e Financiamento do Serviço Intermunicipal e Inter-regional. ---------------------------------- Para introdução do presente ponto, a Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra
ao Presidente do Executivo que a cedeu ao Vice-Presidente António Ferreira que esclareceu que,
no que diz respeito aos transportes públicos, foram delegadas as competências para a CIM-RC,
bem como os transportes atualmente existentes, incluindo a URB Condeixa e os transportes
escolares, com a comparticipação em 147 394,90 euros da Câmara Municipal de Condeixa.
Salientou também que esta comparticipação corresponde apenas aos transportes municipais,
incluindo os vigilantes dos transportes escolares, não incluindo os intermunicipais ou inter-regionais.
----- Pediu a palavra o membro Luís Silva questionando se a URB Condeixa também faria parte
dessa delegação de competências.---------------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal referiu que, tal como já fora informado
pelo Vice-Presidente António Ferreira, a URB Condeixa fará parte da delegação de competência
para a CIM-RC e que o valor referido para a comparticipação é o mesmo que já se gastava. ------------- Solicitou a palavra o Vereador Nuno Claro que pretendeu saber se a gestão das três rotas
existentes em Condeixa, e que atualmente são da competência da Câmara Municipal de Condeixa,
irá também passar para a responsabilidade CIM-RC, tendo sido esclarecido pelo Presidente do
Executivo que, neste momento no concurso as rotas estão todas definidas e que posteriormente a
CIM-RC terá de obrigar a concessionária ao cumprimento destas rotas. Acrescentou que todos os
Municípios aderiram à delegação de competências, no que respeita aos transportes, para a CIMRC, tendo sido acrescentado pelo Vice-Presidente António Ferreira que nos primeiros seis meses,
poderão ser feitas adaptações de acordo com as necessidades que forem surgindo; que o concurso
já se encontra aberto e que se prevê que esteja concluído no verão de 2022. --------------------------------- Concluídos os esclarecimentos solicitados, a Minuta do Acordo de Financiamento das
Atividades exercidas ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação das Competências
dos Municípios e Financiamento do Serviço Intermunicipal e Inter-regional foi colocada a votação,
tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- A presente minuta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. -------------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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4.2. Apreciação e votação da Proposta de Suspensão do artigo 41.º do PDM no âmbito do
RERAE – Regime Excecional de Regularização de Atividades Económicas, na área ocupada
pela empresa Gaivota Prateada. ----------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia questionou os presentes sobre eventuais questões relacionadas
com o presente ponto, não tendo sido manifestada a intenção por parte do plenário, pelo que colocou
a votação a Proposta de Suspensão do artigo 41.º do PDM no âmbito do RERAE, tendo sido
aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ----------------4.3. Apreciação e votação da proposta de abertura de procedimento concursal para
provimento de cargo de direção – Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento –
Designação do Júri. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Presidente da Câmara Municipal
que, de forma sucinta, referiu que a proposta apresentada se relacionava com a última
reestruturação orgânica, pelo que se torna necessário designar um júri para o concurso de Chefe
de Divisão Financeira e de Aprovisionamento. ------------------------------------------------------------------------- Não tendo havido qualquer pedido de esclarecimento esta proposta foi colocada a votação
tendo sido aprovada por maioria, com uma abstenção do PSD. --------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ----------------4.4. Apreciação e votação da terceira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021. -------------------------- Questionados os membros sobre eventuais questões e por não ter existido qualquer pedido de
esclarecimento, a terceira alteração ao Mapa de Pessoal para 2021 foi colocada a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- A presente alteração foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ---------------4.5. Tomada de conhecimento do Relatório Semestral do Revisor Oficial de Contas sobre a
situação económica e financeira a 30 de junho de 2021. -------------------------------------------------------- Tendo a Presidente da Assembleia Municipal questionado os membros sobre eventuais
questões, pediu a palavra o membro Nelson Simões, da bancada do PS, que registou o seguinte
comentário em representação da sua bancada: ------------------------------------------------------------------------ “Relativamente ao Relatório do Revisor Oficial de Contas a 31 de junho de 2021, gostaria de
realçar quatro pontos importantes: ----------------------------------------------------------------------------------------- - Todos os indicadores liquidez verificaram uma melhoria face ao período homólogo e os
restantes rácios financeiros apresentam ligeiras oscilações que não poem em causa o equilíbrio
financeiro do município; --------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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----- - o endividamento municipal representa 0,34 vezes a média da receita do último triénio,
cumprindo o estipulado no Regime das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais que impõem
como limite máximo do endividamento 1,5 vezes da média da receita do triénio; ----------------------------- - o prazo médio de pagamento continua a decrescer, pois, cifrava-se a 30-06-2021 em 41 dias,
quando a 31 de dezembro era de 48 dias e em dezembro de 2019 era de 89 dias; -------------------------- - o endividamento municipal representa 0,34 vezes a média da receita do último triénio,
cumprindo o estipulado no Regime das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais que impõem
como limite máximo do endividamento 1,5 vezes da média da receita do triénio; ----------------------------- - em 30/06/2021, o resultado líquido do exercício é positivo cifrando-se em 1.449.065 eur, onde
realçar a forte diminuição das amortizações e depreciações.” ------------------------------------------------------ Finda a intervenção do membro Nelson Simões, pediu a palavra o Presidente da Câmara
Municipal que reforçou os pontos financeiros importantes, como o Resultado Líquido positivo e
também o aumento da capacidade de endividamento da Câmara Municipal de Condeixa, na ordem
dos seiscentos mil euros, face ao ano transato. ------------------------------------------------------------------------ Concluídas as intervenções e não havendo registo de qualquer outro pedido de esclarecimento,
a Presidente da Assembleia Municipal deu como concluído este ponto. ------------------------------------4.6. Apreciação e votação da Modificação dos Documentos Previsionais – 4.ª Alteração
Modificativa (Revisão) ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. ------------------------------------ Para introdução deste ponto, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que
esclareceu que esta Modificação dos Documentos Previsionais resulta da entrada da receita por
parte do Governo, do apoio aos encargos tidos no âmbito das medidas implementadas com a
pandemia Covid-19 e, consequentemente, a respetiva distribuição desta receita nas despesas
orçamentais. Referiu ainda que este apoio transferido, apenas se refere aos primeiros seis meses
de 2020 em que se iniciou a pandemia. ---------------------------------------------------------------------------------- Não se registando qualquer intenção de intervenção por parte dos membros da Assembleia
Municipal, a Presidente da Assembleia Municipal colocou os referidos documentos a votação, tendo
sido aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ A presente proposta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. ----------------4.7. Apreciação e votação da Proposta para a aplicação de Taxas de Derrama no Município
de Condeixa-a-Nova a cobrar em 2022. -------------------------------------------------------------------------------- Novamente concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, este informou que a
proposta para aplicação das Taxas de Derrama no Município de Condeixa é de manter a taxa de
um ponto percentual, com a isenção para empresas com volume de negócios inferior a cento e
cinquenta mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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----- Não tendo havido qualquer pedido de esclarecimento esta proposta foi colocada a votação
tendo sido aprovada por maioria, com quatro votos contra da bancada do PSD. ------------------------------ A presente proposta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. --------------------- Pediu a palavra o membro Nelson Simões, que apresentou a seguinte declaração de voto em
nome da bancada do PS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- “Tratando-se de uma taxa que incide unicamente sobre as empresas que apresentam lucro
tributável sujeito e não isento de IRC e sabendo que o Executivo do Município de Condeixa-a-Nova
decidiu de novo isentar o lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de
IRC, aos sujeitos passivos que apresentam um volume de negócios abaixo dos 150.000 euros o
que corresponde a parte importante do setor empresarial do Concelho de Condeixa-a-Nova,
tributando em apenas em 1% o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, a aplicar aos sujeitos
passivos que apresentem um volume de negócios a partir de 150.000 euros, quando podia aplicar
a taxa até 1,5% e considerando que é necessário manter o equilíbrio das contas do Município e que
continua a ser das taxas mais baixas do Distrito a bancada do PS vota a favor da Taxa de Derrama
proposta.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.8. Apreciação e votação das propostas para a fixação de Taxas do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI) a aplicar no ano de 2022 – Taxa Genérica – Redução para Agregados Familiares
e Majorações e Minorações Diversas. --------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Moita, informou que a proposta
apresentada é de manter o mínimo de 0,3% e que, em resultado da diminuição de população
registada com a realização dos Censos 2021 em que houve uma ligeira diminuição da população
que não era expectável, introduziu-se também a possibilidade de isenção desta taxa para as famílias
com um dependente, quando anteriormente apenas se previam os agregados familiares com dois
ou mais dependentes. Salientou que também foi acrescentado um estímulo às populações das
freguesias um pouco mais distantes do centro, em que se verifica uma deslocalização para os
centros urbanos, como Vila Seca, Bendafé, Furadouro e Zambujal com uma minoração de 20%. Por
sua vez, a proposta contempla ainda o agravamento em 30% para o edificado que se encontra mais
degradado, como forma de incentivo à reabilitação das suas habitações.--------------------------------------- Pediu a palavra o membro Luís Silva para referir que a bancada do PSD irá votar
favoravelmente esta proposta lamentando, no entanto, que tenha sido necessário aguardar pelos
resultados dos Censos 2021, para que fosse possível o alargamento da referida isenção para
agregados com apenas um filho, tendo sido uma proposta largamente defendida pelo PSD, assim
como o facto de continuarem esquecidas as localidades mais isoladas que, por não pertencerem às
freguesias beneficiadas, como por exemplo o lugar do Bom Velho que pertence à União de
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Freguesias de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, assim como o Casal do Missa que pertence
à Freguesia da Ega, não poderão usufruir desta minoração quando, se fosse vontade do Executivo,
estas poderia ser incluídas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Para responder a esta questão, foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal que
referiu que a Lei apenas prevê o fracionamento por freguesias e não por localidades. ---------------------- Não havendo mais pedidos de esclarecimento, as referidas propostas foram colocadas a
votação tendo sido aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- As presentes propostas foram aprovadas em minuta para produção de efeitos imediato. ------------ Pediu a palavra o membro Nelson Simões, que registou a seguinte declaração de voto em
nome da bancada do PS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- “Conforme aprovado anteriormente o Executivo continua a dar prioridade aos munícipes ao
aplicar a taxa mínima legal da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), evitando, assim,
agravar as condições económicas dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------- Assim, no âmbito do apoio aos munícipes, o Executivo propõe ainda que se continue a
incentivar a natalidade e a fixação das famílias no nosso município, alargando ainda mais os apoios
ao reduzir a taxa de imposto em vinte, quarenta, ou setenta euros, consoante a composição do
agregado familiar seja, respetivamente, de um, dois, três, ou mais dependentes. ---------------------------- Trata-se de uma medida que temos de elogiar porque funciona como um dos instrumentos
estratégicos na atração e fixação de pessoas no Concelho por via do alívio fiscal o que se traduz
numa perda da receita do Município em benefício das populações.” ----------------------------------------4.9. Apreciação e votação da proposta relativa à participação variável no IRS a cobrar no ano
de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uma vez apresentada a proposta relativa à participação variável no IRS a cobrar em 2022 pelo
Presidente da Câmara Municipal, em que se mantém a verificada nos anos transatos, a Presidente
da Assembleia Municipal colocou a referida proposta a votação, tendo sido aprovada por maioria,
com quatro votos contra do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------ A presente proposta foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. --------------------- Pediu novamente a palavra o membro Nelson Simões, que registou a seguinte declaração de
voto em nome da bancada do PS: ----------------------------------------------------------------------------------------- “De acordo com a Lei 73/2013, de 3 de setembro, os Municípios têm direito anualmente a uma
variação variável até 5% do IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 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. ---------------Sessão Ordinária de 20 de setembro de 2021
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----- Trata-se de 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De referir ainda que nos dados divulgados em relação ao ano de 2020 constata-se que mais
de 44% dos portugueses não pagaram IRS. ---------------------------------------------------------------------------- Deste modo, considerando também os motivos apresentados na proposta da Câmara Municipal
e de forma a manter o equilíbrio nas contas do Município bancada do PS entende que desta forma
votar a favor da proposta.” ----------------------------------------------------------------------------------------------4.10. Tomada de conhecimento da listagem de despesas plurianuais ao abrigo da autorização
genérica da Assembleia Municipal, relativa ao período de 16 de junho a 10 de setembro de
2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tratando-se de um ponto de tomada de conhecimento por parte dos membros da Assembleia
Municipal, a Presidente da Assembleia Municipal questionou os presentes sobre eventuais
questões, tendo pedido a palavra o membro Luís Silva para questionar o Executivo sobre o facto
de, na plataforma de concursos públicos, Portal Base, constar um contrato por ajuste direto na
ordem dos vinte mil euros, acrescidos de IVA, para elaboração de um projeto para ampliação do
cemitério de Anobra, adjudicado a uma empresa de Castelo Branco e que não consta na informação
disponibilizada. Questionou ainda da complexidade técnica deste tipo de projeto, para que não
possa ser realizado pelos técnicos da Câmara Municipal, qual a razão para se contratar uma
empresa de Castelo Branco e de que referências dispõe o Executivo sobre esta empresa. ---------------- Para responder às questões, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, que
informou o plenário da urgência na execução desta obra, acrescentando que se trata de um contrato
plurianual que não tem de constar na referida informação. Relativamente à empresa escolhida, não
tem como responder, pois não conhece a empresa em causa, nem as razões para ter sido escolhida
uma empresa de Castelo Branco, nem conhece nenhuma empresa que execute esses serviços no
Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.11. 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para conclusão da presente sessão, foi concedida a palavra ao Presidente da Câmara
Municipal que pediu autorização para dar uma nota de agradecimento pelo trabalho desenvolvido
aos Presidentes das Junta de Freguesia que não apresentaram recandidatura, José Luís Cardoso,
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Daniel Tomé, Helena Diogo e José Mendes, bem como alguns dos membros que também estão de
saída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prosseguiu a sua intervenção referindo alguns dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal
nos últimos meses, tais como, a sessão de abertura do novo ano letivo nas escolas e do apoio do
Ecomuseu, na pessoa do Dr. Miguel Pessoa, que permitiu aos professores conhecerem um pouco
melhor a nossa cultura e costumes; a comparticipação a 100% dos passes para os alunos do ensino
secundário; o lançamento da Revista Algar; o Festival Musas nas Buracas do Casmilo; o Cartão
Jovem Municipal; a abertura da Casa dos Arcos como Posto de Turismo e a possibilidade de
aquisição de produtos endógenos disponíveis neste espaço; a obra do parque infantil na Praça
Municipal; a obra de readaptação da escola do Casal do Missa para instalação da Casa Mortuária,
da utilização da escola de Campizes para a população sénior e, por fim, a requalificação de alguns
espaços na Quinta do Barroso que já estão disponíveis para utilização. ---------------------------------------- Finda a intervenção do Presidente da Câmara Municipal, a Presidente da Assembleia Municipal
agradeceu mais uma vez as sessões contínuas de trabalho desejando votos de felicidades para
todos os membros da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. ----------------------------------------

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 vinte horas e quarenta 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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