REUNIÃO ORDINÁRIA
PÚBLICA DE 11 DE MAIO
DE 2017

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
CÂMARA MUNICIPAL

------ ATA N.º 12/2017 --------------------------------------------------------------------------------Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezassete, na sala de reuniões edifício
dos Paços do Município de Oliveira do Hospital, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, sob
a Presidência de José Carlos Alexandrino Mendes, encontrando-se presentes os seguintes
Vereadores: José Francisco Tavares Rolo, Maria da Graça Madeira de Brito da Silva, João
Filipe Rodrigues de Brito, Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, João Luís Oliveira Figueiredo
Ramalhete Carvalho e Teresa Maria Mendes Dias. ---------------------------------------------------------------Secretariou a presente reunião, o Diretor do Departamento de Administração Geral e
Finanças, João Manuel Nunes Mendes.---------------------------------------------------------------------------------Depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, eram nove horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA------------------------------------------------------------DOC.1
--------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de maio de 2017, cujo
saldo disponível em receita orçamental é de 2.040.749,71 € (dois milhões, quarenta euros e
setenta e um cêntimos), conforme documento que se anexa e que fica a fazer parte integrante
desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS
1 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO---------------------------------------------------------------------------------Não se encontrando presente nenhum munícipe para além dos elementos dos órgãos da
comunicação social local, não se registou qualquer intervenção neste ponto da Ordem do Dia.------2 - ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do disposto no artigo 52º, da Lei nº 75/ 2013, de 12 de setembro e depois de
questionados pelo Presidente da Câmara nenhum dos senhores vereadores se inscreveu para intervir
neste período da ordem do dia, pelo que o mesmo prosseguiu a sua intervenção apresentando os
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 – INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL --------------------------2.1.1 - CERIMÓNIA DE ASSINATURA DE CONTRATOS DOS NOVOS
INVESTIMENTOS QUE VÃO SER REALIZADOS NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO
HOSPITAL NA ÁREA DO SANEAMENTO BÁSICO ---------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou a Câmara Municipal que o Secretário de Estado do
Ambiente, Carlos Martins, e o Presidente das Águas do Vale do Tejo, José Manuel Sardinha,
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deslocam-se, hoje, pelas 11:00 horas, ao Município de Oliveira do Hospital, para participarem numa
cerimónia de assinatura de contratos dos novos investimentos que vão ser realizados no concelho de
Oliveira do Hospital, na área do saneamento básico e ainda a assinatura do “contrato de empreitada
de beneficiação da ETAR de Oliveira do Hospital”. Fez saber que em causa está a construção de
dez novas estações de tratamento de águas residuais (ETAR) em dez localidades (Chamusca da
Beira, Chão Sobral, Galizes, Lourosa, Negrelos, Póvoa das Quartas, Póvoa de São Cosme, Seixas,
Vale Torto, Vilela) que, conjuntamente com a conclusão de diversas ligações técnicas às
infraestruturas, permitirão que Oliveira do Hospital passe a ser um dos primeiros municípios do país
sem fossas sépticas coletivas e com uma taxa de cobertura de saneamento básico na ordem dos
100%, frisando que “será um bom dia para o concelho de Oliveira do Hospital”. ------------------------------Tomou o uso da palavra o vereador João Brito que sobre o assunto afirmou que “é com bons
olhos que vimos este investimento em Oliveira do Hospital pois significa que vamos construir
algumas ETAR no concelho que estavam em falta e requalificar outras que, na prática, não
funcionam assim tão bem”. Disse no entanto esperar que o Sr. Secretário de Estado não venha fazer
o mesmo que fez o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, quando há
quatro meses veio a Oliveira do Hospital assinar o contrato de adjudicação da empreitada de
“Requalificação do Troço da EN17 entre o Nó de Tábua e o Limite do Distrito de Coimbra”, e até
agora ainda está tudo parado. Disse assim esperar que este processo seja mais célere que o último,
arrancando quando antes, e que sejam benéficas para o concelho. ------------------------------------------------No que se refere às obras de requalificação do Troço da EN17 entre o Nó de Tábua e o
Limite do Distrito de Coimbra, o Presidente da Câmara disse tratar-se de uma questão que já foi
abordada e devidamente explicada neste órgão. Prosseguiu referindo-se à empreitada de
beneficiação da ETAR de Oliveira do Hospital, realçando que “só esta obra representa um
investimento de cerca de 800 mil euros”. Considera que “depois de algumas negociações não
podemos perder esta oportunidade dado que este investimento será suportado pela empresa Águas
do Vale do Tejo, do grupo Águas de Portugal, responsável pela gestão daquela ETAR, no sentido
de melhorar o modo de funcionamento e aumentar a capacidade de tratamento de águas residuais de
tal infraestrutura. A ETAR de Oliveira do Hospital apresenta um conjunto de problemas que vão ser
resolvidos. Disse entender que este investimento é fruto da capacidade reivindicativa da Câmara
Municipal junto do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, e do Presidente das Águas do Vale do
Tejo, razão pela qual vai hoje ser anunciado o calendário de todas estas obras que representam um
investimento global de cerca de 1,5 milhões de euros, financiado em 85% pelo Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Sublinhou no entanto
que “tomaram os anteriores Governos terem realizado este investimento em Oliveira do Hospital,
porque olhando para trás nunca vi um Governo que em tão pouco tempo concretizasse um conjunto
de obras como este está agora a concretizar nesta área”. -----------------------------------------------------------O vereador João Brito interveio para ressalvar que “a requalificação da Estrada Nacional 17
foi objeto de concurso em setembro/outubro de 2015, quando ainda estava o PSD no Governo. Ao
contrário do que disse o Sr. Presidente da Câmara, foi o atual Governo, que depois de várias
vicissitudes decorrentes do processo, não assinou o auto de consignação e levou, desde o final de
2015, até ao início de 2017, para vir a Oliveira do Hospital assinar o respetivo auto de
consignação”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirigindo-se ao vereador João Brito, o Presidente da Câmara questionou-o então por que
razão é que a obra em causa nunca foi adjudicada pelo Governo anterior, afirmando que “não
passou de uma questão meramente publicitária do anterior Governo. Aquilo que aponta o Sr.
vereador João Brito a este Governo foi, o que o Governo do PSD fez”. Lembrou ainda que “naquela
2

REUNIÃO ORDINÁRIA
PÚBLICA DE 11 DE MAIO
DE 2017

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
CÂMARA MUNICIPAL
altura, foram muitos os concursos que foram lançados e que também foram anulados”. Considera no
entanto que “não estamos aqui para defender os interesses do Governo, estamos aqui para defender
os interesses do município e de todos os oliveirenses”. -------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------2.1.2 – VOTO DE LOUVOR – JORNALISTA PAULO LEITÃO - CENTRO TV ---------------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que delibere aprovar um voto de louvor
e congratulação dirigido ao Jornalista Paulo Leitão da Centro TV, pelo facto da sua reportagem
“Orçamento Participativo”, com edição de imagem de Tiago Cerveira e imagens de Tiago Cerveira
e Paulo Leitão, ter recebido a 1ª Menção Honrosa na categoria Televisão do Prémio de Jornalismo e
Poder Local da Associação Nacional de Municípios (ANMP), relativo ao ano de 2016. ---------------------Os senhores vereadores associaram-se a este voto de louvor e congratulação, tendo a
Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------O Presidente da Câmara prosseguiu apresentando os seguintes assuntos, constantes da
agenda de trabalhos, antecipadamente entregue a todos os membros. ------------------------------------3 - ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------------3.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS N.ºS 10 E 11, DAS REUNIÕES DE 13 E 27 DE ABRIL DE
2017 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.A.G.F.
--------A ata da reunião ordinária pública, realizada no dia 13 de abril de 2017 (ATA N.º
10/2017), que havia sido previamente distribuída, foi submetida à aprovação da Câmara
Municipal. Após votação, foi a mesma aprovada, por todos os membros presentes. De
harmonia com o disposto no n.º 3, do artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
que aprova o novo Código do Procedimento Administrativo (CPA), o vereador João
Ramalhete não participou na votação desta ata uma vez que não esteve presente na reunião a
que ela respeita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A ata da reunião ordinária, realizada no dia 27 de abril de 2017 (ATA N.º 11/2017),
que havia sido previamente distribuída, foi submetida à aprovação da Câmara Municipal.
Após votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------3.2 – RATIFICAÇÕES -----------------------------------------------------------------------------------------3.2.1 - MAPA DE FUNDOS DISPONÍVEIS - MÊS DE MAIO DE 2017----------------------------D.A.G.F./DOC.2
--------A Câmara Municipal nos termos do disposto no nº. 3, do artigo 35º., da Lei nº. 75/2013,
de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, ratificar o Mapa de Fundos Disponíveis do
Município de Oliveira do Hospital referente ao mês de maio do ano em curso, documento que
se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------3.2.2 - EMPREITADA DE "SUBSISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE GALIZES" ERROS E OMISSÕES -----------------------------------------------------------------------------------------3
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D.I.O.M./DOC.3
--------Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Sr. Presidente da
Câmara de aprovar as listas de erros e omissões que foram apresentadas pelos interessados no
concurso tendente à adjudicação da empreitada mencionada em epígrafe e consequentemente
aprovar a prorrogação do prazo para apresentação de propostas necessária nos termos da lei
em vigor, dando seguimento ao procedimento, conforme documento que se anexa e que fica a
fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------3.2.3 - "POSITIVAUTO, UNIPESSOAL, LDA." - LICENCIAMENTO DE RECINTO DE
DIVERSÃO PROVISÓRIA -----------------------------------------------------------------------------------D.A.G.F./DOC.4
--------Tendo presente o requerimento, com o registo de entrada número E/5977/2017, de 18
de abril de 2017, apresentado pela entidade mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade e nos termos do disposto no nº. 3, do artigo 35º., da Lei nº.
75/2013, de 12 de setembro, ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara que, por
despacho de 18 de abril de 2017, conforme documento que se anexa e que fica a fazer parte
integrante desta ata, concedeu à empresa POSITIVAUTO, Unipessoal, Lda., licença para a
instalação e funcionamento do recinto de diversão provisória, para a realização da “Festa da
Espuma”, no espaço do “Café Central”, sito no Largo Ribeiro do Amaral, em Oliveira do
Hospital, das 20:00 horas do dia 18 às 02:30 horas do dia 19 de abril de 2017, com isenção do
pagamento das taxas devidas no valor de 64,35 € (sessenta e quatro euros e trinta e cinco
cêntimos), nos termos do disposto na alínea g) do artigo 8.º do Regulamento Geral das Taxas
Municipais, por se tratar de uma iniciativa da Associação de Estudantes da ESTGOH, no
âmbito da Semana Académica’2017. ------------------------------------------------------------------------3.2.4 - "POSITIVAUTO, UNIPESSOAL, LDA." - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO --------D.A.G.F./DOC.5
--------Tendo presente o requerimento, com o registo de entrada número E/5950/2017, de 18
de abril, apresentado pela entidade mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade e nos termos do disposto no nº. 3, do artigo 35º., da Lei nº. 75/2013, de 12 de
setembro, ratificar a decisão do Sr. Presidente da Câmara que, por despacho de 18 de abril de
2017, conforme documento que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata,
concedeu à empresa POSITIVAUTO, Unipessoal, Lda., Licença Especial de Ruído, para a
realização da “Festa da Espuma”, no espaço do “Café Central”, sito no Largo Ribeiro do
Amaral, em Oliveira do Hospital, das 20:00 horas do dia 18 às 02:30 horas do dia 19 de abril
de 2017, com isenção do pagamento das taxas devidas no valor de 146,75 € (cento e quarenta e
seis euros e setenta e cinco cêntimos), nos termos do disposto na alínea g) do artigo 8.º do
Regulamento Geral das Taxas Municipais, por se tratar de uma iniciativa da Associação de
Estudantes da ESTGOH, no âmbito da Semana Académica’2017. ----------------------------------3.3 - CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ARTº. 49.º A 51.º DA LEI Nº.
42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO – INFORMAÇÃO----------------------------------------------------D.A.G.F./DOC.6
--------Nos termos do n.º 4 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28/12 (OE 2017), conjugado com
n.º 12 do mesmo artigo, a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços é
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obrigatoriamente comunicada, no prazo de 30 dias, ao órgão executivo. Para cumprimento da citada
norma, o Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal das contratações/renovações
de aquisições de serviços, efetuadas no período de 1 a 30 de abril de 2017, conforme listagem que
se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------3.4 - LUÍS RAFAEL DUARTE NUNES – INDEMNIZAÇÃO ----------------------------------------G.C.A.L./DOC.7
--------Tendo presente a carta, com o registo de entrada número 4241, de 17 de março de
2017, devidamente instruída pelos serviços, conforme informação do Gabinete de
Coordenação a Ação Local, datada de 18 de abril de 2017, que se anexa e que fica a fazer
parte integrante desta ata, a Câmara Municipal sob proposta do Presidente da Câmara
deliberou, por unanimidade, proceder à liquidação ao Sr. Luís Rafael Duarte Nunes, com o
número de identificação fiscal 251773396, residente em Travessa de São Pelágio, n.º 2, 3400719 São Paio de Gramaços, da importância de 129,02 € (cento e vinte e nove euros e dois
cêntimos) a título de indemnização pelos danos causados na sua viatura resultantes do embate
num buraco existente no pavimento da Rua Caeiro da Mata (estrada municipal) em São Paio
de Gramaços, junto às traseiras da empresa SONAE, no dia 7 de março do ano em curso,
pelas 21:50 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente despesa foi objeto de cabimento número 30735 e compromisso número
31861. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.5 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL CEDÊNCIA DE TERRENO ----------------------------------------------------------------------------------D.A.G.F.
--------Pelo Presidente da Câmara foi presente o ofício com o registo de entrada número 14558, de
6 de outubro de 2016, remetido pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital
a solicitar a cedência de uma parcela de terreno na área adjacente ao Cemitério de Oliveira do
Hospital e ao edifício sede daquela Corporação, propriedade do Município de Oliveira do Hospital,
tendo em vista a construção de um edifício com 2 pisos destinado à criação de diversas salas de
formação e bem assim de um espaço destinado a museu de viaturas antigas.------------------------------------Face ao exposto e após análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
manifestar intenção de ceder à Associação dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital
a referida parcela de terreno, com a área de 405 m2, a destacar do prédio urbano, sito ao
Mandanelho, em Oliveira do Hospital, a confrontar de norte e nascente com EN 230, a sul
com Cemitério Velho e Quartel dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, e a poente
com Câmara Municipal, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de
Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços, sob o artigo número 1512, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Oliveira do Hospital sob o número 761/19920110, onde se
encontra registado a favor do Município de Oliveira do Hospital pela apresentação 853 de
2012/11/28.---------------------------------------------------------------------------------------------------------3.6 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS -----------------------------------------------------------------------A) ENTIDADES--------------------------------------------------------------------------------------------------5
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A-1) ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua à ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO
HOSPITAL, um subsídio no montante de 1.000,00 € (mil euros), como apoio à aquisição de
equipamento adequado para as crianças que frequentam a Escola de Infantes e Cadetes, mediante
assinatura de protocolo nos termos do disposto no Regulamento Municipal para a Concessão de
Subsídios, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 1 de março 2011.-------------------------------A Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -----------A presente despesa foi objeto de cabimento número 30737 e compromisso número
31863. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-2) CENTRO DE RECREIO E CONVÍVIO DE ALVOCO DAS VÁRZEAS - CERCAV ----D.A.G.F.
--------Tendo presente a carta, com o registo de entrada número 6833, de 4 de maio de 2017,
remetida pela CERCAV, o Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que atendendo às
dificuldades financeiras daquela coletividade e dado tratar-se de um projeto de grande relevância
quer para a freguesia de Alvoco das Várzeas, quer para o concelho de Oliveira do Hospital, atribua
ao CENTRO DE RECREIO E CONVÍVIO DE ALVOCO DAS VÁRZEAS, um subsídio
extraordinário no montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), destinado a comparticipar a
execução das obras de construção de um edifício destinado a uma Unidade de Cuidados
Continuados, mediante assinatura de protocolo nos termos do disposto no Regulamento Municipal
para a Concessão de Subsídios, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 1 de março
2011. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -----------A presente despesa foi objeto de cabimento número 30738 e compromisso número
31864. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-3) CLUBE DE CAÇA E PESCA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL--------------------------------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua ao CLUBE DE CAÇA E PESCA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL, um
subsídio no montante de 1.000,00 € (mil euros), como apoio à realização da “III Maratona do Pedal
BTT”, que terá lugar no próximo dia 4 de junho do ano em curso, mediante assinatura de protocolo
nos termos do disposto no Regulamento Municipal para a Concessão de Subsídios, aprovado por
deliberação da Câmara Municipal de 1 de março 2011. -------------------------------------------------------------A Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -----------A presente despesa foi objeto de cabimento número 30739 e compromisso número
31865. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-4) JUNTA DE AGRICULTORES DE SÃO SEBASTIÃO DA FEIRA ---------------------------D.A.G.F.
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--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua à JUNTA DE AGRICULTORES DE SÃO SEBASTIÃO DA FEIRA, um
subsídio no montante de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros), para fazer face a despesas
decorrentes da alteração ao Projeto do “Regadio Tradicional da Lavazenda”, tendo em vista a
apresentação na Direção Regional da Agricultura de uma candidatura para a realização de obras de
melhoria no referido regadio, mediante assinatura de protocolo nos termos do disposto no
Regulamento Municipal para a Concessão de Subsídios, aprovado por deliberação da Câmara
Municipal de 1 de março 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -----------A presente despesa foi objeto de cabimento número 30740 e compromisso número
31866. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-5) LIGA DE INICIATIVA E MELHORAMENTOS DE TRAVANCA DE LAGOS ---------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua à LIGA DE INICIATIVA E MELHORAMENTOS DE TRAVANCA DE
LAGOS, um subsídio no montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), como apoio à
realização do evento “Origens’2017” – Festival Cultural de Travanca de Lagos, mediante assinatura
de protocolo nos termos do disposto no Regulamento Municipal para a Concessão de Subsídios,
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 1 de março 2011. --------------------------------------------A Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -----------A presente despesa foi objeto de cabimento número 30741 e compromisso número
31867. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-6) LIGA DE MELHORAMENTOS DESPORTO E CULTURA DE ALDEIA DE
NOGUEIRA-------------------------------------------------------------------------------------------------------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua à LIGA DE MELHORAMENTOS DESPORTO E CULTURA DE ALDEIA
DE NOGUEIRA, um subsídio no montante de 4.950,00 € (quatro mil novecentos e cinquenta
euros), para fazer face a despesas de funcionamento decorrentes do início de atividade, incluindo
despesas inerentes a pequenas obras de restauro e conservação das suas instalações, mediante
assinatura de protocolo nos termos do disposto no Regulamento Municipal para a Concessão de
Subsídios, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 1 de março 2011.-------------------------------A Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -----------A presente despesa foi objeto de cabimento número 30742 e compromisso número
31868. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) OUTROS-------------------------------------------------------------------------------------------------------B-1) ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LAGARES
DA BEIRA - BOMBEIRO DO ANO - 2016 - PRÉMIO COMANDANTE "MANUEL
SERRA" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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D.A.G.F.
--------A Câmara Municipal de acordo com os critérios definidos pela estrutura orgânica e
funcional da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira e
mediante escrutínio secreto deliberou, por unanimidade, atribuir o Prémio Bombeiro do Ano
2016 - “Manuel dos Santos Gouveia Serra”, no montante de 750,00 € (setecentos e cinquenta
euros) ao Bombeiro de 1ª classe – António Daniel dos Santos Mendes, com o número
mecanográfico 6010290, considerando que o mesmo reúne os critérios fixados por aquela
associação, conforme comunicação daquela entidade datada de 28 de abril de 2017. --------------------A presente despesa foi objeto de cabimento número 30736 e compromisso número
31862. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ----------------------------3.7.1 - LISTAGEM DE PROJETOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS------------------------------D.P.G.T./DOC.8
--------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos de deferimento e
indeferimento dos processos de obras proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara, no período
compreendido entre 22 de abril a 5 de maio de 2017, no exercício das competências que lhe
foram delegadas pela Câmara Municipal, em 24 de outubro de 2013, conforme listagem que
se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------3.7.2 – EMPREITADA DE “ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARCEIRO, COVÃO E
ALENTEJO” - ADJUDICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------D.I.O.M./DOC.9 e 10
--------Na sequência da deliberação camarária de 5 de janeiro de 2017, e tendo terminado o
prazo de Audiência Prévia, a Câmara Municipal nos termos do disposto no nº 4 do artigo 148º
do CCP – Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de
janeiro, na sua atual redação, deliberou, por unanimidade e de acordo com o Relatório Final
elaborado pelo Júri designado para o respetivo procedimento, documento que se anexa e que
fica a fazer parte integrante desta ata, adjudicar a empreitada em epígrafe à firma
“Construções Castanheira & Joaquim, Lda.”, pelo valor da sua proposta de 157.343,07 €
(cento e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e três euros e sete cêntimos), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do disposto no nº 2 do artigo 98º do CCP – Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, mais foi
deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato referente à empreitada
mencionada em epígrafe, conforme documento que se anexa e que fica a fazer parte
integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------3.7.3 – EMPREITADA DE “SUBSISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE CHÃO SOBRAL” ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO -------------------------------------------------------------D.I.O.M./DOC.11
--------A Câmara Municipal nos termos do disposto no artigo 36º do CCP, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e de acordo com a informação técnica, documento
que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata, deliberou, por unanimidade, abrir
concurso público para a empreitada de “SUBSISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE CHÃO
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SOBRAL”, cujo orçamento se estima ser na ordem de 162.000,00 € (cento e sessenta e dois mil
euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------Foi igualmente deliberado aprovar os respetivos, projeto de execução, programa de
concurso e caderno de encargos, documentos que por serem extensos se dão por integralmente
reproduzidos, ficando arquivados no correspondente processo, bem como designar como júri
do procedimento em epígrafe os senhores: --------------------------------------------------------------------------Efetivos: -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente - Dr. João Manuel Nunes Mendes, Diretor do Departamento de
Administração Geral e Finanças; -------------------------------------------------------------------------------------- Vogal - Eng.º Fernando António Amaral Vicente, Técnico Superior;------------------------------ - Vogal - Eng.º Manuel de Melo Cruz, Técnico Superior. ----------------------------------------------Suplentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eng.º Fernando António Prata Durães, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão do
Território; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.ª. Ana Raquel Leitão Monteiro Simão Oliveira, Dirigente Intermédia de 3.º Grau. 3.8 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO -------------------------------------------------------------3.8.1 - MAPA DE TRANSPORTES -------------------------------------------------------------------------U.D.E.S./DOC.12
--------A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos de deferimento dos pedidos
de cedência de transportes, proferidos pelo Sr. Presidente da Câmara, no período
compreendido entre 27 de abril e 9 de maio de 2017, no exercício das competências que lhe
foram delegadas pela Câmara Municipal, em 24 de outubro de 2013, conforme mapa que se
anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------4 - ASSUNTOS DOS SENHORES VEREADORES -----------------------------------------------------4.1 - INTERVENÇÃO DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO ROLO --------------------------------------Neste momento, o Presidente da Câmara ausentou-se da presente reunião eram 10:40
horas, assumindo a presidência o Vice-Presidente da Câmara, José Francisco Tavares Rolo,
que passou a apresentar os seguintes assuntos: -----------------------------------------------------------4.1.1 - AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------------------------------------------------------4.1.1.1 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE EMERGÊNCIA SOCIAL AO ABRIGO DO
PROGRAMA ATIVOSOCIAIS ------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo presente a informação social, com o número 72/2017/GASS, datada de 9 de maio
de 2017, a Câmara Municipal sob proposta do Vice-Presidente da Câmara, deliberou, por
todos os membros presentes, atribuir à D.ª Patrocínia Maria Dias Nogueira, residente em
Oliveira do Hospital, um subsídio de emergência social ao abrigo do Programa
ATIVOSociais, no valor de 500,00 € (quinhentos euros), para compensar a falta de recursos
económicos, a fim de que possa rapidamente ver restabelecido o seu equilíbrio social e
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financeiro, em contrapartida da realização de 156 horas de Trabalho Socialmente Necessário,
mediante a celebração de um acordo entre a Câmara Municipal e aquele beneficiário.-----------------A presente despesa foi objeto de cabimento número 29267 e compromisso número
30378. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.1.2 – HABITAÇÃO SOCIAL - MARIA ANTÓNIA SAMPAIO LÚZIA - INFORMAÇÃO
U.D.E.S.
--------No seguimento da deliberação camarária de 15 de abril de 2016, em que foi deliberado
integrar a D.ª Maria Antónia Sampaio Luzia, pelo período de um ano (sujeito a reavaliação), na
habitação n.º43 do Bairro Social de Travanca de Lagos (casa n.º 4), mediante o pagamento de uma
renda mensal de 50,00 € (cinquenta euros), e tendo presente a informação social, número 73/GASS,
datada de 3 de maio de 2017, o vereador José Francisco Rolo informou a Câmara Municipal que a
D.ª Maria Antónia Luzia, por questões de carência económica, vai deixar a habitação social n.º 43
do Bairro Social de Travanca de Lagos, para ir residir, gratuitamente, para uma habitação que lhe
foi cedida por uma amiga de Vila Nova de Oliveirinha. Fez ainda saber que devido ao facto daquela
habitação se encontrar devidamente equipada, a D.ª Maria Antónia disponibilizou-se para doar ao
Banco de Recursos Sociais de Oliveira do Hospital um frigorífico, um fogão e um colchão de casal
para que possam ser cedidos a outros agregados familiares que necessitem, garantindo no entanto
que iria proceder ao pagamento faseado das três rendas em atraso, conforme já solicitado
anteriormente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.2 – TURISMO------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.2.1 - REUNIÃO ADIRAM - ALDEIAS DE MONTANHA – INFORMAÇÃO ----------------U.D.E.S.
--------O Vice-Presidente da Câmara informou a Câmara Municipal que, no passado dia 2 de maio
de 2017, pelas 15:00 horas, teve lugar no edifício da Câmara Municipal de Gouveia uma reunião de
Direção da ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de
Montanha, com a seguinte ordem de trabalhos, tendo prestado alguns esclarecimentos relativamente
aos assuntos tratados e abordados na mesma:-------------------------------------------------------------------------1 – Informações;--------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Indicação dos Interlocutores das Câmaras Municipais para execução do Plano de
Animação iNature para a Serra da Estrela; ----------------------------------------------------------------------------3 – Execução do Plano de Animação iNature para a Serra da Estrela, em conformidade com
a EEC aprovada;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Relatório e Contas da ADIRAM;--------------------------------------------------------------------------5 – Outros Assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.2.2 - ASSEMBLEIA GERAL ADXTUR – ALDEIAS DO XISTO - INFORMAÇÃO -------U.D.E.S.
--------O Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal da sua presença na
Assembleia Geral /Conselho Geral de Parceiros – PROVERE Rede Aldeias do Xisto 2020 da
ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, que teve lugar no
passado dia 3 de maio de 2017, pelas 15:00 horas, no Auditório da Cerâmica Arganilense, em
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Arganil, com a seguinte ordem de trabalhos, tendo prestado alguns esclarecimentos relativamente
aos assuntos tratados e abordados na mesma:-------------------------------------------------------------------------1 – Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2016; ------------------2 – Ponto de situação dos projetos aprovados e em curso; -------------------------------------------------3 – Discussão e votação do Plano e Orçamento de 2017; --------------------------------------------------4 – Outros Assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------Ainda neste âmbito, o Vice-Presidente da Câmara apresentou à Câmara Municipal o
Relatório de Gestão e Prestação de Contas da ADXTUR, respeitante ao ano de 2016,
documentos que por serem extensos se dão por integralmente reproduzidos, ficando
arquivados no correspondente processo, tendo a Câmara Municipal tomado conhecimento e
deliberado, por todos os membros presentes e nos termos do disposto na alínea b) do n.°2 do
artigo 25.° do Anexo I à Lei n.°75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, remeter o
referido documento à Assembleia Municipal para conhecimento. ------------------------------------4.1.2.3 – SEMINÁRIO “QUEIJO SERRA DA ESTRELA COMO FATOR DE ATRAÇÃO
TURÍSTICA” - INFORMAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O Vice-Presidente da Câmara informou a Câmara Municipal que no âmbito da Semana
dedicada ao Turismo, em Seia, e a convite da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia, vai
hoje, em representação do Município de Oliveira do Hospital, participar no Seminário “Queijo
Serra da Estrela como Fator de Atração Turística”, que terá lugar no edifício da respetiva escola,
com início às 14:00 horas. Fez ainda saber, que para além do Município de Oliveira do Hospital,
irão também estar presentes os representantes da Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia,
do Município de Seia, da CCDRC, da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal e da
Confraria do Queijo Serra da Estrela. ----------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.3 – SAÚDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.3.1 - REUNIÃO DA EQUIPA DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA DO PINHAL
INTERIOR NORTE COM A FAAD – FUNDAÇÃO AURÉLIO AMARO DINIZ –
INFORMAÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal da sua presença numa
reunião da Equipa de Saúde Mental Comunitária do Pinhal Interior Norte com a Fundação Aurélio
Amaro Dinis, que teve lugar no passado dia 4 de maio, com o principal objetivo de avaliar a criação
de um novo projeto no domínio da saúde mental comunitária em que a FAAD assumirá um papel
central à semelhança do que já tem nos cuidados de saúde de proximidade com a Unidade Móvel de
Saúde. Deu igualmente conta que na referida reunião estiveram ainda presentes a Coordenadora da
Equipa, Dr.ª Célia Franco, o Diretor do Centro de Responsabilidade Integrada da Psiquiatria do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Dr. Pires Preto e a Dr.ª Diana Breda do CHUC. -------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.4 - PME EXCELÊNCIA 2016 – INFORMAÇÃO----------------------------------------------------U.D.E.S.
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--------O Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal da sua presença, em
representação do Município de Oliveira do Hospital, na Conferência PME Excelência 2016, que
teve lugar no passado dia 4 de maio de 2017, no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra. Fez
saber que as PME Excelência são selecionadas pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal, com base
no universo das PME Líder, à data de 30 de outubro de 2016, dando conta que no distrito de
Coimbra o estatuto PME Excelência 2016 foi atribuído a 497 empresas localizadas na Região
Centro, 57 das quais no distrito de Coimbra. No que se refere ao concelho de Oliveira do Hospital
disse terem sido distinguidas três empresas, a saber, Irmãos Lopes & Cardoso (na área da
construção) e Seialab (na área da saúde), ambas com sede social no concelho de Oliveira do
Hospital, e ainda a Seilimp que, apesar de ter sede social no concelho de Seia, tem toda a base
operacional na Bobadela, concelho de Oliveira do Hospital. Em face do exposto propôs à Câmara
Municipal que delibere aprovar “um voto de louvor e reconhecimento pelo desempenho
económico-financeiro daquelas três empresas e também pela função social na criação de
emprego, fixação de pessoas e criação de bem-estar no concelho de Oliveira do Hospital e na
região”, frisando que em tempo oportuno as três empresas verão o seu mérito devidamente
reconhecido pela autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------Os senhores vereadores associaram-se a este voto de louvor, tendo a Câmara
Municipal deliberado, por todos os membros presentes, aprovar a presente proposta.----------4.2 - INTERVENÇÃO DA VEREADORA GRAÇA SILVA -------------------------------------------4.2.1 – EDUCAÇÃO---------------------------------------------------------------------------------------------A) AÇÃO SOCIAL ESCOLAR-------------------------------------------------------------------------------A-1) LILIANA MENDES FIGUEIREDO------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo em conta a situação de debilidade económica do agregado familiar da D.ª
Liliana Mendes Figueiredo, residente na localidade de Lagares da Beira, a Câmara Municipal
sob proposta da vereadora Graça Silva e de acordo com a informação social, número
70/GASS, datada de 3 de maio de 2017, deliberou, por todos os membros presentes, anular o
processo de execução fiscal correspondente a uma dívida de ação social escolar, daquela
beneficiária, e autorizar a D.ª Liliana Figueiredo a proceder ao pagamento faseado da
referida dívida, tendo por base o valor da quantia exequenda, no montante de 100,63 € (cem
euros e sessenta e três cêntimos), em seis (6) prestações mensais, acrescidas de juros legais,
com início no corrente mês de maio. -------------------------------------------------------------------------A-2) ISABEL MARIA CAPINHA MALTA ARAÚJO --------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo em conta a situação de debilidade económica do agregado familiar da D.ª Isabel
Maria Capinha Malta, residente na localidade de Seixo da Beira, a Câmara Municipal sob
proposta da vereadora Graça Silva e de acordo com a informação social, número 71/GASS,
datada de 3 de maio de 2017, deliberou, por todos os membros presentes, anular o processo de
execução fiscal correspondente a uma dívida de ação social escolar, daquela beneficiária, e
autorizar a D.ª Isabel Maria Malta a proceder ao pagamento faseado da referida dívida, tendo
por base o valor da quantia exequenda, no montante de 305,16 € (trezentos e cinco euros e
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dezasseis cêntimos), em nove (9) prestações mensais, acrescidas de juros legais, e bem assim
anular o processo de execução fiscal correspondente a uma dívida referente a consumos de
água em nome do seu companheiro, Paulo Sérgio Dinis Fernandes, autorizando igualmente a
D.ª Isabel a proceder ao pagamento faseado da referida dívida, tendo por base o valor da
quantia exequenda, no montante de 1.012,97 € (mil e doze euros e noventa e sete cêntimos),
em vinte e nove (29) prestações mensais, acrescidas de juros legais, ambas com início no
corrente mês de maio.-------------------------------------------------------------------------------------------B) JORNADAS DE TEATRO ESCOLAR – DRAMATIZANDO ------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal de que a X edição do
“Dramatizando - Jornadas de Teatro Escolar” vão realizar-se nos dias 19, 20 e 26 de maio de 2017,
na Casa da Cultura César Oliveira, realçando que, este ano, o evento conta essencialmente com a
participação de alunos do Pré-escolar e do 1.º CEB, envolvendo as escolas de norte a sul do
concelho de Oliveira do Hospital. Fez assim saber que esta atividade contará com um total de 189
participantes, sendo que 8 são docentes, 168 alunos e 13 encarregados de educação. Mais referiu
que no dia 19 de maio irão estar em palco 6 peças de teatro, apresentadas por alunos das Escolas do
1.º CEB da Cordinha (3.º / 4.º anos), Seixo da Beira (3.º / 4.º anos) e Oliveira do Hospital (4.º ano
A), sob a responsabilidade das docentes Carla Oliveira e Filomena Garcia, sendo que uma delas
contará com a participação de mães dos alunos do Jardim de Infância da Bobadela, a quem
agradeceu o facto de mais uma vez estarem a colaborar nesta iniciativa. ----------------------------------------Deu igualmente conta que no dia 20 serão apresentadas 3 peças de teatro, que contarão com
a participação dos alunos das Escolas do 1.º CEB de Oliveira do Hospital (3.º B /4.º ano) e da
Cordinha (4.º ano), no âmbito do projeto empreendedorismo nas escolas, sob a responsabilidade das
docentes Ana Cristina Guerra, Maria João Neves e Ana Paula Ribeiro, estando envolvidos 52
alunos. No dia 26 de maio, mais 6 peças de teatro apresentadas por alunos das Escolas do 1.º CEB
de Nogueira do Cravo (3.º ano), Oliveira do Hospital (3.º A/ 3.º D), Travanca de Lagos, Meruge e
Lagares da Beira (3.º /4.º anos), sob a responsabilidade das docentes Sandra Conde, Susana Duarte
e Cristina Gouveia. Concluiu convidando todos os membros presentes a participarem/ assistirem,
apoiando com a sua presença. -------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------C) EPTOLIVA – MELHOR ESCOLA PROFISSIONAL DO PAÍS NO CONGRESSO
CIENTISTAS EM AÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Ainda no âmbito da Educação a vereadora Graça Silva aproveitou para felicitar a
EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil, pelo facto de ter sido
considerada a melhor Escola Profissional do país no “XII Congresso Nacional Cientistas em Ação”,
que decorreu nos dias 27, 28 e 29 de abril do ano em curso, com o objetivo de fortalecer o contacto,
a troca de ideias e experiências entre os alunos, professores e cientistas, incentivando a apresentação
de ideias empreendedoras à observação dos outros, no âmbito da divulgação e comunicação da
cultura científica e tecnológica. Fez ainda saber que neste colóquio nacional foram ainda
distinguidos os três melhores trabalhos por nível de escolaridade onde, mais uma vez, a EPTOLIVA
foi distinguida com uma “Menção Honrosa” pela elaboração do projeto “Requalificação dos
Resíduos do Setor Oleico na produção de Biocombustíveis e Bioadsorventes para Remoção de
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Metais Pesados”. Concluiu referindo que, mais uma vez, quer alunos, quer professores, em
particular a Prof. Honorata Pereira, estão de parabéns pelo prémio conquistado. -------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2 – CULTURA -----------------------------------------------------------------------------------------------4.2.2.1 - PROPOSTA DE VOTO DE RECONHECIMENTO À FEDERAÇÃO DO
FOLCLORE PORTUGUÊS-----------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal que a Federação do Folclore
Português assinalará 40 anos de atividade, na salvaguarda e na promoção da cultura tradicional e
popular portuguesa, no próximo dia 28 de maio de 2017. Propôs assim à Câmara Municipal que por
ocasião das comemorações do seu 40.º aniversário, a Câmara Municipal delibere aprovar um voto
de reconhecimento à Federação do Folclore Português “pelo trabalho de valorização social do
património e da cultura tradicional e popular, através de múltiplas ações no sentido do resgate e
ativação deste vasto e diversificado património e pela prestação de auxílios preciosos às forças
vivas às associações culturais radicadas em cada município neste nobre desígnio”, realçando que
“esta distinção tem como objetivo abrir uma via de esperança no futuro, visando sobretudo, uma
consciencialização social para as questões da cultura tradicional e popular portuguesa e o folclore
português, aquilo que, afinal, nos distingue dos nossos concidadãos europeus”.--------------------------------O Vice-Presidente da Câmara e os restantes vereadores associaram-se a este voto de
reconhecimento, tendo a Câmara Municipal deliberado, por todos os membros presentes,
aprovar a presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------4.2.2.2 - CONCURSO SOLTEM TALENTOS 2017 - PROPOSTA DE NORMAS DE
FUNCIONAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S./DOC.13
--------A Câmara Municipal sob proposta da vereadora Graça Silva deliberou, por
unanimidade, aprovar a proposta de Normas de Participação da “VI Edição do Concurso
“Soltem Talentos OHP”, documento que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata,
uma iniciativa do Pelouro da Cultura que incluirá o Programa da Feira EXPOH’2017 e que
tem como objetivo, definir as normas de participação no referido concurso, cujo evento visa
descobrir novos valores e dar oportunidade aos Jovens do Concelho de mostrarem as suas
aptidões artísticas, nas áreas de: Voz/Dramaturgia (teatro, declamação, stand-up comedy);
Música (canção ou instrumental, a solo ou em banda); Dança (clássica, moderna,
contemporânea) e Artes Circenses (magia, equilíbrio, acrobacia, malabarismo), e que inclui a
atribuição dos seguintes prémios aos primeiros três (3) classificados do referido concurso, a
saber: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º Classificado – 300,00 € (trezentos euros) ----------------------------------------------------------------2º Classificado – 200,00 € (duzentos euros)-----------------------------------------------------------------3º Classificado – 150,00 € (cento e cinquenta euros)----------------------------------------------4.2.2.3 – DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 2017 ------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal que o Município de Oliveira do
Hospital numa parceria com a Direção Geral do Património Cultural vai assinalar o Dia
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Internacional dos Museus nos dias 18, 19 e 20 de maio do ano em curso, com um conjunto de
iniciativas organizadas, incluindo visitas guiadas ao Museu Dr. António Simões Saraiva. Fez saber
que este ano o Dia Internacional dos Museus será subordinado ao tema “Museus e Histórias
Controversas: Dizer o Indizível nos Museus”, permitindo assim uma reflexão diferenciada,
relativamente ao papel dos museus nas comunidades e na sociedade em geral. Esclareceu que “a
intenção é que os visitantes tenham a oportunidade de conhecer o Museu em causa mas também de
ouvir testemunhos e histórias que entretanto foram deixadas por pessoas que por lá passaram e que
deixaram como testemunho”. Deu igualmente conta que para assinalar a “Noite dos Museus”, o
Museu Dr. António Simões Saraiva estará aberto ao público, excecionalmente, na noite de 20 de
maio. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda sobre este assunto, a vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal que o
Município de Oliveira do Hospital, no passado dia 18 de abril, também assinalou o Dia
Internacional dos Monumentos e Sítios 2017, que este ano decorreu sob o tema “Património
Cultural e Turismo Sustentável”, com um conjunto de iniciativas organizadas, incluindo a
realização de um “Peddy Paper” que envolveu cerca de 50 crianças que frequentam os CAF
da Fundação Aurélio Amaro Diniz e do Município de Oliveira do Hospital. Fez saber que esta
inictiva contou com uma rota patrimonial e cultural que teve início na Capela dos Ferreiros
(Monumento Nacional) e términos na Biblioteca Municipal Oliveira do Hospital, através da qual se
pretendeu essencialmente contribuir para divulgar o património do concelho junto das crianças.------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2.4 – XIII ENCONTRO DE UNIVERSIDADES SENIORES ROTARY - 2017 --------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva felicitou a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital pela
excelente forma como decorreu o “XIII Encontro de Universidades Seniores Rotary” no passado dia
6 de maio. O encontro contará com a presença de cerca de 650 alunos de 16 universidades seniores
do norte e centro do país, incluindo a de Oliveira do Hospital, a saber: Ansião, Bragança, Chaves,
Estarreja, Felgueiras, Mangualde, Paredes, Peso da Régua, Póvoa do Lanhoso, Póvoa de Varzim, S.
João da Madeira, Sever do Vouga, Tondela, Viseu e Vizela. Lembrou que este encontro de
universidades seniores dos clubes rotários é um evento anual de convívio, cujas edições anteriores
se realizaram noutras localidades, que permite aos seus participantes conhecer novo património
nacional. No que se refere ao encontro realizado em Oliveira do Hospital fez ainda saber que o
programa incluiu visitas guiadas à Capela dos Ferreiros (142), à Igreja Moçárabe de Lourosa (171)
e ao Fórum Romano da Bobadela (182) e ainda um desfile das universidades seniores participantes
pela cidade e almoço seguido de uma tarde de animação cultural no Parque dos Marmelos. Concluiu
afirmando que “foi com muito agrado que ao longo do dia se foram ouvindo elogios à organização
do evento”, frisando que, mais uma vez, “Oliveira do Hospital deixou bem o seu nome e soube estar
à altura daquilo que é o nome do concelho”.--------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2.5 – AÇÃO DE FORMAÇÃO DIRIGIDA A ASSISTENTES OPERACIONAIS CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 ----------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal que hoje, pelas 20:30 horas, vai
realizar-se no Centro Escolar de Nogueira do Cravo uma Ação de Formação dirigida a Assistentes
Operacionais, subordinada aos temas “Relações Interpessoais, “Brincar sem Brinquedos” e
15
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“Higiene e Segurança no Trabalho”, com os formandos Júlio e Catarina, do Projeto “Escola +
Feliz” e Enfermeira Alexandra Garcia, da UCC. ---------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.3 - INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO RIBEIRO -------------------------------------------4.3.1 – DESPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------4.3.1.1 - INICIATIVAS DESPORTIVAS – INFORMAÇÃO ------------------------------------------U.D.E.S.
--------No seguimento da informação prestada em anterior reunião, o vereador Nuno Ribeiro
lembrou que no próximo dia 14 de maio (domingo), vai decorrer no Pavilhão Municipal de Oliveira
do Hospital, um Torneio de Níveis de Ginástica Acrobática, uma organização da Associação de
Ginástica do Centro e do Clube de Ginástica de OHP com o apoio do Município de Oliveira do
Hospital. Fez saber que, até à data, estão inscritos cerca de 113 jovens participantes dos seguintes
clubes: ACG – Academia de Cantanhede; ACgym – Associação CATGYM; ACMC – Associação
Cristã da Mocidade Coimbra; AE3P – Associação Estrela de Três Pontas; CGOH – Clube de
Ginástica de Oliveira do Hospital e GRVM – Grupo Recreativo Vigor da Mocidade. Concluiu
convidando todos os membros presentes a assistirem a esta iniciativa que no que no seu entender
“em muito contribui para a variedade e ecletismo desportivo verificado no concelho de Oliveira do
Hospital”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Nuno Ribeiro informou ainda a Câmara Municipal que o Município de Oliveira
do Hospital, no próximo dia 20 de maio, vai assinalar o Dia da Família (15 de maio) e o Dia
Nacional da Luta Contra a Obesidade (20 de maio) com a realização de um rastreio de saúde e uma
caminhada destinada a todas as famílias e que envolverá também várias instituições da região que
promovem o desporto nas suas diversas vertentes de integração, socialização e promoção da saúde,
integrando-se assim na Política Desportiva do Município de Oliveira do Hospital. Informou
igualmente que, no próximo dia 21 de maio, a Associação Desportiva de Lagares da Beira vai levar
a efeito uma cessão de inauguração dos Novos Balneários/ Bancadas do Complexo Desportivo de
Lagares da Beira, lembrando que se trata de uma obra que foi apoiada pelo Município de Oliveira
do Hospital no âmbito da promoção do desporto e do apoio às infraestruturas desportivas do
concelho para que os clubes possam concretizar o seu plano de atividades. -------------------------------------Ainda no uso da palavra o vereador Nuno Ribeiro mais informou a Câmara Municipal que
está em preparação o “III Torneio Inter Freguesias Futebol 7”, realçando que em breve serão
divulgadas as respetivas normas que incluirão poucas alterações relativamente ao formato utilizado
nos anos anteriores. Disse tratar-se de um evento promovido pelo Município de Oliveira do
Hospital com a parceria da Associação de Futebol de Coimbra e dos Clubes de Futebol do Concelho
de Oliveira do Hospital (Futebol Clube de Oliveira do Hospital; Associação Desportiva
Nogueirense; Associação Desportiva de Lagares da Beira), da Associação de Jovens de Lagares da
Beira e da Associação PIDS (Seixo da Beira, tendo como principais objetivos, estimular a prática
desportiva; ocupar os tempos livres dos munícipes de forma saudável; promover a modalidade e o
intercâmbio e convívio desportivo entre as freguesias do concelho, a maior identificação dos
fregueses com a própria freguesia procurando ainda dinamizar as instalações desportivas existentes.
Mais referiu que o evento é dirigido a todas as Juntas de Freguesia, que poderão participar com uma
única equipa, devendo ser constituída por indivíduos maiores de 35 anos, naturais ou residentes na
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freguesia em que se inscrevem. Concluiu dando conta que a reunião com as Freguesias participantes
terá lugar nos meses de junho e julho do ano em curso.-------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.3.1.2 - PROGRAMA "MOHVE-TE - VERÃO 2017" -------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador Nuno Ribeiro referiu-se ao programa “mOHve-te – Verão 2017”, lembrando que
se trata de uma iniciativa do Município de Oliveira do Hospital que teve início já no ano de 2015 e
que, mais uma vez, vai ser reeditado já a partir do dia 01 de junho (Dia Mundial da Criança).
Lembrou igualmente que o programa “mOHve-Te – Verão” foi idealizado para estimular e
incentivar a população oliveirense a praticar desporto de forma gratuita, promovendo estilos de vida
saudáveis, numa política de “Desporto para Todos”. Fez assim saber que o referido programa
decorrerá durante os meses de junho e julho do ano em curso, com um programa bastante
diversificado em termos de oferta de atividades desportivas, contemplando, entre outras iniciativas,
a realização de caminhadas e corridas noturnas, zumba, hidroginástica e passeios em bicicleta,
Ginástica, Hóquei, Futebol, Basquetebol, Cross Fit., entre outros, cujo cartaz será divulgado
brevemente. Mais referiu que têm sido contactados parceiros diversos no sentido de oferecer à
população a possibilidade de praticar (gratuitamente) atividades físicas e desportivas, realizadas,
maioritariamente no Largo Ribeiro do Amaral. Realçou ainda que uma vez que o programa terá
início no Dia Mundial da Criança, 1 de junho, em articulação com o Pelouro da Cultura, marcará
nesse dia o encerramento da Feira do Livro estando programadas diversas atividades destinadas às
famílias, como zumba familiar, pinturas faciais e insufláveis. -----------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.3.2 – JUVENTUDE--------------------------------------------------------------------------------------------4.3.2.1 - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE ------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador Nuno Ribeiro informou a Câmara Municipal que o Conselho Municipal de
Juventude terá lugar no próximo dia 24 de maio, pelas 19:00 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Aprovação da Ata da última reunião; ---------------------------------------------------------------------2 - Programa Férias + Solidárias (Apresentação / Discussão); --------------------------------------------3 - Apreciação do Relatório de Atividades – Ano 2016; ---------------------------------------------------4 - Elaboração do Plano Anual de Atividades, nos termos da alínea a) do artigo 13º do
Regulamento do CMJ;----------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Apreciação, nos termos do nº1 do artigo 19 do Regulamento do CMJ, do relatório de
atividades e contas do município;---------------------------------------------------------------------------------------6 - Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.4 - INTERVENÇÃO DO VEREADOR JOÃO RAMALHETE ---------------------------------------------Não se registou qualquer intervenção por parte do vereador João Ramalhete, no âmbito deste
ponto da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------17
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4.5 - INTERVENÇÃO DA VEREADORA TERESA DIAS --------------------------------------------4.5.1 – APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO OPERACIONAL DE COMABTE A
INCÊNDIOS FLORESTAIS ----------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Teresa Dias, em nome do Sr. Presidente da Câmara, convidou todos os
membros presentes para a Cerimónia de Apresentação do Dispositivo Operacional Municipal de
Combate a Incêndios Florestais, que decorrerá na próxima segunda-feira, dia 15 de maio, pelas
10:00 horas, no recinto da feira, com uma ação de sensibilização/demonstração e distribuição de
desdobrável com informações diversas e a Apresentação de todos os elementos que compõem o
Dispositivo Operacional Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra, a vereadora Teresa Dias aproveitou para informar a Câmara
Municipal que o Município de Oliveira do Hospital tomou conhecimento, através da REFCAST Associação Portuguesa da Castanha da presença da vespa da galha do castanheiro, no concelho de
Oliveira do Hospital. Esclareceu que o Município, através do Gabinete Técnico Florestal, contactou
a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, cujos técnicos se deslocaram a Oliveira do
Hospital para visita técnica aos povoamentos de castanheiro instalados no concelho. Tendo sido, de
facto, verificada a presença da vespa nos castanheiros, informou que o Município de Oliveira do
Hospital se mostrou disponível para assinar o protocolo BIOVESPA – de luta biológica contra a
vespa da galha dos castanheiros e para financiar 3 largadas de Torymus sinensis, que é um agente de
controlo biológico, parasitóide da vespa da galha dos castanheiros. Concluiu referindo que
“aguardamos, neste momento, a disponibilidade deste parasitóide para defendermos os
povoamentos de castanheiros e a produção de castanha no concelho”.------------------------------------------- A concluir a sua intervenção, a vereadora Teresa Dias deu ainda conhecimento à Câmara
Municipal que o Município de Oliveira do Hospital foi convidado, pela Direção Regional de
Agricultura e Pescas, para estar presente, hoje, pelas 14:30 horas na Estação Agrária de Viseu, para
uma ação de divulgação e visualização de uma largada de parasitóides nos castanheiros da estação
agrária.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------

--------APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA --------------------------------------------------------------------De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, a Câmara Municipal deliberou, por todos os membros presentes, aprovar a
presente ata em minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--------CONCLUSÃO DA ATA----------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Vice-Presidente encerrada a reunião, pelas
dez horas e cinquenta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser
devidamente assinada pelo Vice-Presidente da Câmara. E eu, João Manuel Nunes Mendes, a redigi
e subscrevi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vice-Presidente da Câmara _______________________________________________

Diretor do D.A.G.F.

_______________________________________________
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Documentos anexados ao final desta ata ao abrigo do
Decreto-Lei 334/82, de 19 de agosto.
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