REUNIÃO ORDINÁRIA
PÚBLICA DE 3 DE
AGOSTO DE 2017

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
CÂMARA MUNICIPAL

------ ATA N.º 19/2017 --------------------------------------------------------------------------------Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, no Salão Nobre 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, a Assistente Técnica, Isilda Maria Tavares Garcia Abrantes,
na ausência do 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 dez horas.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA------------------------------------------------------------DOC.1
--------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 2 de agosto de 2017, cujo
saldo disponível em receita orçamental é de 2.144.869,57 € (dois milhões, cento e quarenta e
quatro mil, oitocentos e sessenta e nove euros e cinquenta e sete 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, inscreveu-se para intervir no período de antes da ordem do
dia os vereadores João Brito e João Ramalhete. O Presidente da Câmara e os Vereadores
prosseguiram apresentando os seguintes assuntos:-----------------------------------------------------------2.1 – INTERVENÇÃO DO VEREADOR JOÃO BRITO-----------------------------------------------2.1.1 – FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CALL CENTER DA ALTICE E RANDSTAD --1
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--------O vereador João Brito referiu-se à unidade Call Center da Altice e Randstad, a funcionar no
Pavilhão Multiusos do Mercado Municipal, em Oliveira do Hospital, realçando que “foram criadas
grandes expectativas em relação à criação daquela unidade em Oliveira do Hospital e a Câmara
Municipal fez algum investimento para criar as condições necessárias e adequadas no espaço que
disponibilizou para a sua instalação”. Questionou assim o Presidente da Câmara quanto ao
funcionamento daquela unidade, nomeadamente quantas pessoas é que, neste momento, estão a
trabalhar naquele espaço, em que circunstâncias é que se encontram a trabalhar e bem assim se está
a ser cumprido o contrato celebrado entre o Município de Oliveira do Hospital e aquela
multinacional da área das telecomunicações. -------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto, interveio o Presidente da Câmara dando conta que tem participado em
várias reuniões com os representantes da administração da ALTICE e da Randstad, para tratar de
assuntos relacionados com os trabalhadores daquela unidade. Disse ter conhecimento de que,
efetivamente, “face às exigências daquela empresa, as coisas não têm sido muito fáceis para quem
lá trabalha, pelo que o número de trabalhadores que queríamos ter lá neste momento não
corresponde ao nosso desejo”, frisando que “o nível de exigência da empresa no domínio do francês
é muito grande e há pessoas que têm vindo a ser dispensadas”. ---------------------------------------------------Usou a palavra o vereador José Francisco Rolo, clarificando que a informação que obteve
aquando da sua participação numa reunião, realizada no mês de abril do corrente ano, com os
representantes da Randstad, aquela empresa previa que em 2017 iria cumprir com os seus objetivos
em termos de integração de pessoas em contexto de trabalho e realização de contratos. Salientou
ainda que “a outra realidade é que tal como foi dito pelo Presidente da Câmara, o nível de exigência
da empresa do domínio do francês, que é a base fundamental da prestação do serviço, é muito
elevado, razão pela qual o Município de Oliveira do Hospital acautelou previamente junto do IEFP
formação em Francês de base e formação em Francês mais avançada, que depois foi
complementada com formação da Randstad na área do “produto”. Mais disse que “a verdade é que
o Sr. Presidente da Câmara tem insistido junto daquela administração no sentido de melhorar as
condições remuneratórias, quer em fase experimental de estágio e contexto real de trabalho, quer
em contexto de contrato, ou seja após a realização do contrato haver ou melhoria da base
remuneratória ou melhoria dos prémios e isso tem sido insistentemente transmitido à ALTICE e à
Randstad, empresa responsável pela instalação daquela unidade em Oliveira do Hospital. -------------------O Presidente da Câmara referiu que “os números de emprego criados até hoje naquela
unidade são suficientes para justificar o investimento, mas bom seria, que este investimento, que
trouxe pessoas de outros concelhos vizinhos para Oliveira do Hospital, continuasse a aumentar para
que se consigam atingir os objetivos inicialmente pretendidos. ----------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------2.1.2 - PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO JUNTO À SOMIT - SOCIEDADE DE
MADEIRAS INDUSTRIALIZADAS TRANSFORMADAS, S.A., DO GRUPO SONAE, EM
CATRAIA DE SÃO PAIO---------------------------------------------------------------------------------------------O vereador João Brito referiu-se à pavimentação de um caminho em frente à SOMIT Sociedade de Madeiras Industrializadas Transformadas, S.A., do Grupo Sonae, em Catraia de São
Paio, questionando o Presidente da Câmara sobre “a que é que se deve aquela pavimentação e dá
acesso ao quê”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois que questionar o vereador João Brito quanto ao sentido da sua questão, o Presidente
da Câmara respondeu que “o objetivo da referida pavimentação é servir melhor as pessoas”,
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referindo que “se o vereador João Brito descer aquele caminho vai certamente perceber que há ali
um conjunto de casas, do lado direito, sem condições de acesso, tal como existem outros caminhos,
noutras localidades do concelho, que também estão a ser objeto de pavimentação no sentido de
melhor servir as pessoas”.------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------2.2 – INTERVENÇÃO DO VEREADOR JOÃO RAMALHETE ------------------------------------2.2.1 – EXPOH – FEIRA REGIONAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL - 2017 --------------------------O vereador João Ramalhete felicitou o executivo em permanência pela “excelência da
ExpOH’2017”. Prosseguiu destacando a qualidade do cartaz, a quantidade de pessoas que visitaram
aquela feira, a qualidade dos stands, que no seu entender gerou movimento e negócio, realçando
que, na sua opinião, “a ExpOH está finalmente a atingir a “marca” identitária do concelho que todos
pretendemos”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto, o Presidente da Câmara referiu que “esta ExpOH foi a melhor de sempre.
Reconhecido por toda a gente. E foi a melhor ExpOH porque batemos o recorde de audiências, o
que se deveu à melhoria do cartaz que acabou por dar outro brilho à própria feira”. Concluiu
realçando que “apesar das limitações financeiras que lhe estão indexadas, fizemos o que nos foi
possível fazer e estamos muito satisfeitos com a ExpOH que conseguimos construir, porque de
facto esta feira foi a melhor de sempre”.-------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------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 DA ATA N.º 18, DA REUNIÃO DE 20 DE JULHO DE 2017-----------------------A ata da reunião ordinária, realizada no dia 20 de julho de 2017 (ATA N.º 18/2017),
que havia sido previamente distribuída, foi submetida à aprovação da Câmara Municipal.
Após votação, foi a mesma aprovada, por todos os membros presentes, com a alteração
proposta pelo vereador João Brito. 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 José Francisco Rolo não participou na votação desta ata
uma vez que não esteve presente na reunião a que ela respeita.---------------------------------------3.2 – RATIFICAÇÕES -------------------------------------------------------------------------------------------------Neste ponto da Ordem do Dia nada houve a registar.-----------------------------------------------3.3 - LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS - EMISSÃO DE PARECER --3.3.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS -----------------------------------------------------------D.A.G.F.
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--------Tendo presente o email, com o registo de entrada número 11161, de 20 de julho de
2017, remetido pela entidade mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal de acordo com a
informação dos serviços, datada 21 de julho de 2017, deliberou, por unanimidade, emitir
parecer favorável à passagem pelo concelho de Oliveira do Hospital, da prova desportiva
denominada “Rally de Portugal Histórico 2017”, a ter lugar de 2 a 7 outubro do corrente ano,
cujo traçado se encontra anexo ao correspondente processo. -------------------------------------------3.3.2 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "O MUNDO DA CORRIDA" ------------------------------D.A.G.F.
--------Tendo presente o email, com o registo de entrada número 10326, de 20 de julho de
2017, remetido pela entidade mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal de acordo com a
informação dos serviços, datada 17 de julho de 2017, deliberou, por unanimidade, emitir
parecer favorável à passagem por algumas freguesias do concelho de Oliveira do Hospital, no
dia 7 de outubro do corrente ano, da prova desportiva denominada “III Edição da
EstrelAçor”, cujo traçado se encontra anexo ao correspondente processo.--------------------------3.4 - LICENCIAMENTO DE PUBLICIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS -3.4.1 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO GIÃO ----------------D.A.G.F.
--------Requer autorização para proceder à colocação de quatro faixas, com a área de 1,5m2/cada,
para publicitação da “Festa em Honra do Senhor dos Aflitos”, que terá lugar naquela localidade
entre 18 e 21 do corrente mês de agosto, com isenção do pagamento das respetivas taxas, sendo a
localização pretendida para a colocação das referidas faixas a seguinte: -----------------------------------------Uma faixa junto à Ponte de São Gião; ------------------------------------------------------------------------Uma faixa na Avenida Dr. António Afonso Amaral, em Oliveira do Hospital, junto ao
cruzamento para Gramaços; ---------------------------------------------------------------------------------------------Duas faixas na entrada da localidade de São Gião.----------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido nos termos do
Regulamento de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda do Município de
Oliveira do Hospital. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi igualmente deliberado isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São
Gião, do pagamento das taxas inerentes ao referido licenciamento, nos termos do disposto na
alínea b), do n.º 1, do artigo 8.º, do Regulamento Geral das Taxas Municipais, no valor total
de 10,78 € (dez euros e setenta e oito cêntimos).-----------------------------------------------------------3.5 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ---------------------------------------3.5.1 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA OVAIA E VILA POUCA DA BEIRA---------D.A.G.F.
--------Tendo presente o email, com o registo de entrada número 11288, de 24 de julho de
2017, remetido pela entidade mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal sob proposta do
Vice-Presidente da Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a União das Freguesias de
Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, do pagamento das despesas inerentes à construção de um
ramal de água por ocasião da realização da empreitada referente à Casa do Campo, no
montante de 138,19 € (cento e trinta e oito euros e dezanove cêntimos), conforme solicitado, ao
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abrigo do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 8.º do Regulamento Geral das Taxas
Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------3.6- APROVAÇÃO DO MAPA DE FUNDOS DISPONÍVEIS - MÊS DE AGOSTO DE 2017-D.A.G.F./DOC.2
--------Nos termos do disposto no nº 1, do artigo 7º, da Lei nº 127/2012, de 21 de junho, a
Câmara Municipal sob proposta do Presidente da Câmara, tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, aprovar o Mapa de Fundos Disponíveis do Município de Oliveira do
Hospital referente ao mês de agosto de 2017, conforme documento que se anexa e que fica a
fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------3.7 - CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ART.ºS 49.º A 51.º DA LEI N.º
42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO – INFORMAÇÃO----------------------------------------------------D.A.G.F./DOC.3
--------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
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 31 de julho de 2017, conforme listagem
que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------3.8 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS -----------------------------------------------------------------------A) ENTIDADES--------------------------------------------------------------------------------------------------A-1) CONSELHO ECONÓMICO DA PARÓQUIA DE LAGOS DA BEIRA ---------------------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lagos da Beira, um subsídio no
montante de 5.000,00 € (cinco mil euros), como apoio aos trabalhos de reabilitação da cobertura da
Capela de São Roque, em Lagos da Beira, 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 e compromisso. -----------------------------------A-2) RANCHO FOLCLÓRICO "AS CAMPONESAS DO ALVA" ---------------------------------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua ao Rancho Folclórico "As Camponesas do Alva", um subsídio no montante de
1.000,00 € (mil euros), para fazer face a despesas tidas com a realização do Festival de
Folclore’2017, 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. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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--------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 32076 e compromisso número
33211. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-3) GRUPO DE MELODIAS E TRADIÇÕES DA BEIRA SERRA -------------------------------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua ao Grupo de Melodias e Tradições da Beira Serra, um subsídio no montante de
1.436,64 € (mil quatrocentos e trinta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), como apoio à
aquisição de um fogão para instalação na cozinha do edifício sede daquela coletividade, 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 32077 e compromisso número
33212. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-4) COMISSÃO DE MORDOMOS DA CAPELA DE SANTO AMARO-------------------------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua à Fábrica da igreja Paroquial da Freguesia de Aldeia das Dez, um subsídio no
montante de 3.000,00 € (três mil euros), como apoio à realização de obras de
reparação/conservação na Capela de Santo Amaro, em Avelar, freguesia de Aldeia das Dez,
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 compromisso. ------------------------------------A-5) SOCIEDADE RECREATIVA DE SANTA OVAIA-----------------------------------------------D.A.G.F.
--------O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, atribua à Sociedade Recreativa de Santa Ovaia, um subsídio no montante de 5.000,00 €
(cinco mil euros), como apoio à realização de obras no edifício sede e bem assim como apoio à
aquisição de diverso equipamento indispensável ao bom funcionamento daquela coletividade,
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 32079 e compromisso número
33214. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-6) JUNTA DE AGRICULTORES DOS REGADIOS DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS -------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 dos Regadios de Alvôco das Várzeas, um subsídio no
montante de 5.000,00 € (cinco mil euros), para fazer face a despesas de funcionamento, 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 32080 e compromisso número
33215. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) OUTROS-------------------------------------------------------------------------------------------------------B-1) RECENSEAMENTO ELEITORAL 2017 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS
AUTARQUIAS LOCAIS --------------------------------------------------------------------------------------D.A.G.F.
--------Foi presente pelo Presidente da Câmara o ofício com o registo de entrada número 11548, de
28 de julho de 2017, remetido pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, a
comunicar que foram processadas, a favor das Câmaras Municipais, as transferências de verbas a
que se refere o nº 1, do artigo 72º, da Lei nº 13/99, de 22 de março, na atual redação.-------------------------Na sequência desta comunicação, o Presidente da Câmara propôs que, depois de
rececionadas, estas verbas sejam transferidas para as respetivas Juntas de Freguesia, em
conformidade com os coeficientes previstos na Lei. -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------3.9 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO ----------------------------3.9.1 - OBRAS PARTICULARES----------------------------------------------------------------------------3.9.1.1 - LISTAGEM DE PROJETOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS ---------------------------D.P.G.T./DOC.4
--------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 21 de julho e 2 de agosto 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. ---------------------------------------------------3.10 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------3.10.1 - OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------3.10.1.1 - EMPREITADA DE "SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 17" – TROÇOS ENTRE OS KMS 71 E 77 ABERTURA DE PROCEDIMENTO -----------------------------------------------------------------------D.I.O.M./DOC.5
--------A Câmara Municipal nos termos do disposto no art.º 36º do CCP, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro e de acordo com a informação, documento que se
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anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata, deliberou, por unanimidade, abrir
concurso público para a empreitada de "Subsistema e Ampliação da Rede de Drenagem de
Águas Residuais na EN 17", cujo orçamento é de 520.000,00 € (quinhentos e vinte mil euros)
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------Foi igualmente deliberado aprovar os respetivos, Programa de Concurso, Caderno de
Encargos, Projeto de Execução, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição e Plano de Segurança e Saúde, 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 – Eng.º Fernando António Amaral Vicente, Técnico Superior; ---------------------- - Vogal - Dr. João Manuel Nunes Mendes, Diretor do Departamento de Administração
Geral e Finanças; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Vogal - Ana Raquel Leitão de Monteiro Simão de Oliveira, Dirigente Intermédia de
3.º Grau; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Eng.º Manuel de Melo Cruz, Técnico Superior; -------------------------------------------------------- - Eng.º Fernando António Prata Durães, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão
do Território. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3.10.1.2 - EMPREITADA DE "SUBSISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DE CHÃO
SOBRAL” – PRONÚNCIA À MINUTA DO CONTRATO--------------------------------------------D.I.O.M./DOC.6
--------Na sequência da deliberação tomada na reunião realizada no dia 20 de julho de 2017, em
que foi deliberado adjudicar a empreitada em epígrafe à empresa “Norton & Martins – Engenharia,
Lda.”, pelo valor da sua proposta de 158.900,00 € (cento e cinquenta e oito mil e novecentos euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar a respetiva minuta do contrato a celebrar
entre a entidade adjudicatária e o Município de Oliveira do Hospital, e após a notificação à empresa
adjudicatária desta decisão, nos termos do n.º 2 do artigo 100.º do CCP, foi presente pelo Presidente
da Câmara a pronúncia à minuta do contrato da empreitada em apreço, apresentada por aquela
entidade, nomeadamente no que se refere à redação da cláusula contratual relativa ao prazo de
garantia (Cláusula 5 -“O prazo de garantia da obra é de 5 (cinco) anos para os defeitos que
incidam sobre os elementos construtivos estruturais e não estruturais, instalações técnicas e todos
os restantes equipamentos e trabalhos da empreitada e inicia-se a contar da data da assinatura do
auto de receção provisória.”), por entender que a garantia sobre defeitos da obra deverá ser
considerada do seguinte modo:------------------------------------------------------------------------------------------“a) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre os elementos construtivos
estruturais e não estruturais ou a instalações técnicas;-----------------------------------------------------------b) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre os equipamentos afetos à obra, mas
dela autonomizáveis.”----------------------------------------------------------------------------------------------------Em face da pronúncia apresentada, que foi devidamente instruída com informação
técnica, datada de 2 de agosto de 2017, conforme documento que se anexa e que fica a fazer
parte integrante desta ata, a Câmara Municipal, após análise e de acordo com o conteúdo da
referida informação, deliberou, por unanimidade, aceitar a alteração proposta sendo que a
mesma é aceite no estrito cumprimento do n.º 4, do Despacho Normativo n.º 9/2014, de 31 de
8
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julho. Nestes termos, mais foi deliberado, por unanimidade, passar à execução do respetivo
contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.11 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO-------------------------------------------------------------3.11.1 - MAPA DE TRANSPORTES -------------------------------------------------------------------------U.D.E.S./DOC.7
--------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 20 de julho e 2 de agosto 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 ------------------------------4.1.1 - AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------------------------------------------------------4.1.1.1 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE EMERGÊNCIA SOCIAL ---------------------------A) MARIA FERNANDA MADEIRA DA FONSECA SANTOS --------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo presente a informação social, número 103/GASS, datada de 27 de julho de 2017,
a Câmara Municipal sob proposta do vereador José Francisco Rolo, deliberou, por
unanimidade, atribuir à D.ª Maria Fernanda Madeira da Fonseca Santos, residente em
Oliveira do Hospital, um subsídio de emergência social ao abrigo do Programa
ATIVOSociais, no valor de 439,00 € (quatrocentos e trinta e nove euros), como apoio à
aquisição de uns óculos, a fim de que possa rapidamente ver restabelecido o seu equilíbrio
social e financeiro. Face aos problemas de saúde da D. Maria Fernanda, mais foi deliberado
dispensar aquela beneficiária da realização de Trabalho Socialmente Necessário (TSN). --------------A presente despesa foi objeto de cabimento número 32082 e compromisso número
33217. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) ACÁCIO MANUEL HENRIQUES MENDES --------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo presente a informação social, número 105/GASS, datada de 1 de agosto de 2017,
a Câmara Municipal sob proposta do vereador José Francisco Rolo, deliberou, por
unanimidade, atribuir ao Sr. Acácio Manuel Henriques Mendes, residente na localidade de
Negrelos, freguesia de Travanca de Lagos, um subsídio de emergência social ao abrigo do
Programa ATIVOSociais, no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), para compensar
a falta de recursos económicos, a fim de que possa rapidamente ver restabelecido o seu
equilíbrio social e financeiro, em contrapartida da realização de 78 horas de Trabalho
Socialmente Necessário, mediante a celebração de um acordo entre a Câmara Municipal e
aquele beneficiário. ----------------------------------------------------------------------------------------------9
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--------A presente despesa foi objeto de cabimento número 32086 e compromisso número
33221. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) JOÃO PEDRO MARQUES VICENTE-----------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo presente a informação social, número 101/GASS, datada de 25 de julho de 2017,
a Câmara Municipal sob proposta do vereador José Francisco Rolo, deliberou, por
unanimidade, atribuir ao jovem João Pedro Marques Vicente, residente em Galizes, freguesia
de Nogueira do Cravo, 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
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 32085 e compromisso número
33220. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) ANTÓNIO MANUEL DA CRUZ SANTOS -----------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo presente a informação social, número 101/GASS, datada de 19 de julho de 2017,
a Câmara Municipal sob proposta do vereador José Francisco Rolo, deliberou, por
unanimidade, atribuir ao Sr. António Manuel da Cruz Santos, residente na localidade de
Santa Ovaia, um subsídio de emergência social, 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 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 32083 e compromisso número
33218. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) ALICE CONCEIÇÃO SOUSA MARQUES -----------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo presente a informação social, número 100/GASS, datada de 19 de julho de 2017,
a Câmara Municipal sob proposta do vereador José Francisco Rolo, deliberou, por
unanimidade, atribuir à D.ª Alice Conceição Sousa Marques, residente na localidade de
Nogueira do Cravo, um subsídio de emergência social, 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 financeiro, em contrapartida da realização de 156 horas
de Trabalho Socialmente Necessário, mediante a celebração de um acordo entre a Câmara
Municipal e aquela beneficiária.--------------------------------------------------------------------------------------A presente despesa foi objeto de cabimento número 32084 e compromisso número
33289. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) JOSÉ MANUEL RIBEIRO NUNES ---------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo presente a informação social, número 106/GASS, datada de 3 de agosto de 2017,
a Câmara Municipal sob proposta do vereador José Francisco Rolo, deliberou, por
10
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unanimidade, atribuir ao Sr. José Manuel Ribeiro Nunes, residente em Oliveira do Hospital,
um subsídio de emergência social ao abrigo do Programa AtivoSociais, no valor de 220,00 €
(duzentos e vinte euros), para fazer face a despesas tidas com a reparação da sua cadeira de
rodas a fim de que possa rapidamente ver restabelecido o seu equilíbrio social e financeiro.
Dada a condição física do Sr. José Manuel, mais foi deliberado dispensar aquele beneficiário
da realização de Trabalho Socialmente Necessário (TSN). -----------------------------------------------------A presente despesa foi objeto de cabimento número 32081 e compromisso número
33216. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1.1.2 – DÍVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – PEDIDO DE PAGAMENTO EM
PRESTAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------Tendo presente a informação social, número 102/GASS, de 27 de julho de 2017,
relativamente à situação do Sr. Vítor Rodrigues Pereira, residente em Negrelos, freguesia de
Travanca de Lagos, a Câmara Municipal sob proposta do vereador José Francisco Rolo,
deliberou, por unanimidade, anular o processo de execução fiscal correspondente a uma
dívida proveniente de consumos de água, nos meses de novembro e dezembro de 2008,
novembro e dezembro de 2016 e bem assim no período de janeiro a maio de 2017, autorizando
aquele beneficiário a proceder ao pagamento faseado da referida dívida, tendo por base
apenas o valor da quantia exequenda, à data, no montante de 108,80 € (cento e oito euros e
oitenta cêntimos), em 5 prestações mensais, acrescidas de juros legais. -----------------------------4.1.1.3 - EXPO SOCIAL 2017---------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador José Francisco Rolo referiu-se à realização da 6.ª Gala Social constante do
programa da EXPO Social e da ExpOH 2017, uma organização do Município de Oliveira do
Hospital em parceria com todas as IPSS e algumas entidades privadas com e sem fins lucrativos,
integrantes da Rede Social Concelhia, dando conta que participaram na Gala Social’2017 cerca de
300 pessoas, entre utentes das respostas sociais de apoio à infância, terceira idade e deficiência e
técnicos/as das entidades locais, tendo esta constituído a maior e mais participada edição desde que
a Rede Social organiza o evento. Realçou ainda a participação do Coro “Avós & Netos de Oliveira
do Hospital”, uma novidade intergeracional e interinstitucional desta edição, que integrou mais de
200 pessoas, incluindo utentes, técnicos e crianças. Em face do exposto propôs à Câmara
Municipal a aprovação de um voto de reconhecimento às IPSS do concelho pelo envolvimento
e trabalho desenvolvido no âmbito da EXPO Social 2017, frisando que “só assim foi possível
alcançar o sucesso que todos reconhecem à melhor Gala Social de sempre”. ------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------4.1.1.4 – RECOLHA DE RESÍDUOS TÊXTEIS NO CONCELHO – 1.º SEMESTRE DE 2017
U.D.E.S./DOC.8
--------Na sequência do protocolo de colaboração celebrado com a empresa H. Sarah Trading, foi
presente pelo vereador José Francisco Rolo a informação dos serviços com o número 02/2017,
datada de 28 de julho de 2017, relativa à recolha de resíduos têxteis efetuados pela empresa em
questão no concelho de Oliveira do Hospital no 1.º Semestre de 2017, conforme documento que se
anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------11
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--------O vereador José Francisco Rolo fez assim saber que no 1.º Semestre de 2017 foram
recolhidos 6624 kg de resíduos têxteis, o que correspondeu a um donativo para o Município de
Oliveira do Hospital no valor de 331,20 € (trezentos e trinta e um euros e vinte cêntimos), que
reverte para o Banco de Recursos Sociais de Oliveira do Hospital para a compra de bens essenciais,
com vista a suprir as necessidades de famílias carenciadas do concelho.-----------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.2 - PLATAFORMA SUPRA CONCELHIA - SEGURANÇA SOCIAL – INFORMAÇÃO
U.D.E.S.
--------O vereador José Francisco Rolo deu conhecimento à Câmara Municipal da participação, da
Socióloga, Ana Rodrigues, em representação do CLAS de Oliveira do Hospital, na reunião das
Plataformas Supra Concelhias da Rede Social do Baixo Mondego e do Pinhal Interior Norte,
realizada no passado dia 28 de julho de 2017, em Coimbra, com a seguinte ordem de trabalhos,
tendo prestado alguns esclarecimentos relativamente aos assuntos tratados e abordados na mesma: --------1 - Aprovação da ata da reunião anterior;---------------------------------------------------------------------2 - “Novas Medidas de Apoio ao Emprego” pela delegação Regional do Centro do IEFP; ----------3 - “Novos incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de
desempregados de longa duração e de muito longa duração”, pelo Centro Distrital de Coimbra; ------------4 - Outros assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------------POAPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas; ---------------------------PROCOOP - Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o
Desenvolvimento de Respostas Sociais. -------------------------------------------------------------------------------Ainda sobre este assunto, o vereador José Francisco Rolo realçou que no que se refere ao
POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, que vai substituir o
programa das Cantinas Sociais, o Diretor Distrital de Coimbra do ISS, Ip, informou que nenhum
território ficou a descoberto em relação ao concelho, afirmando que terminou a avaliação da
candidatura apresentada pela Santa casa da Misericórdia de Galizes, estando para ser enviada a
notificação de aprovação, perspetivando-se a aceitação da proposta de decisão. Disse igualmente
que no que se refere ao PROCOOP – Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de
Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais, aquele responsável informou que no
país foram recebidas 1170 candidaturas, para as respostas constantes no aviso de abertura de
candidaturas: CAO – Centro de Atividades Ocupacionais; Lar Residencial; Creche; Centro de Dia e
ERPI – Estabelecimentos Residenciais para Pessoas Idosas (Lares), realçando que sobre este
assunto apenas foi partilha a estatística distrital, sendo que a análise das candidaturas é feita pelos
serviços centrais e não existindo informação relativamente a prazos. Deu assim conta que em
Coimbra foram apresentadas 4 candidaturas ao PROCOOP para o CAO, 5 para Lar Residencial, 24
para Creche, 21 para Centro de Dia e 27 para ERPI. Quanto ao tema das Cantinas Sociais, que no
caso de Oliveira do Hospital estão centralizadas na Fundação Aurélio Amaro Dinis e no Centro
Social de Aldeia das Dez, fez saber que o Diretor Distrital de Coimbra do ISS, Ip, referiu que estas
continuaram (não houve assinatura de novos protocolo ou adendas, mas a renovação verbal foi
comunicada telefonicamente às entidades prestadoras do serviço), podendo no entanto existir uma
redução gradual à medida que o POAPMC se vá instalando no terreno. -----------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.3 – TURISMO------------------------------------------------------------------------------------------------12
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--------Não se registou qualquer intervenção por parte do vereador José Francisco Rolo, no âmbito
deste ponto da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------4.1.4 – AMBIENTE----------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador José Francisco Rolo informou a Câmara Municipal que, no âmbito da
implementação do Projeto Geopark Estrela, os membros do executivo em permanência
participaram, no passado dia 28 de julho de 2017, na 6.ª Conferência da Estrela “Educação e
Ciência (re) interpretar o espaço natural”, onde se discutiu a relevância da ciência e da educação no
desenvolvimento dos Territórios, em particular para a Serra da Estrela. Realçou que se tratou de um
momento muito interessante, de grande qualidade e de partilha, que teve como oradores o VicePresidente do Instituto Politécnico da Guarda, Gonçalo Poeta Fernandes, a Sub Diretora da Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico da Guarda, Rosa Tracana, e a representante da
Associação Geopark Estrela, Magda Fernandes. Ainda sobre este assunto e face à riqueza da sua
intervenção, fez saber que a vereadora Graça Silva convidou a Prof.ª Magda Fernandes,
representante da Associação Geopark Estrela, a deslocar-se a Oliveira do Hospital para dar
continuidade ao tema, num processo formativo para professores e colaboradores da autarquia, na
área da educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador José Francisco Rolo fez ainda saber que, no âmbito de todo o processo
conducente à concretização do Dossier de Candidatura da Estrela a Geropark Mundial da Unesco, a
enviar para a Comissão Nacional da UNESCO, urge formalizar a adesão de todos os Municípios à
Associação Geopark Estrela, de modo a que se possa marcar eleições para os respetivos órgãos
sociais, cumprindo assim uma das exigências da UNESCO, procedimento que deverá estar com
concluído até ao final do mês de setembro. Lembrou no entanto que no que se refere ao Município
de Oliveira do Hospital, este procedimento já foi concluído com o visto prévio do Tribunal de
Contas, pelo que, no próximo mês de outubro, a respetiva candidatura deverá ser entregue na
Delegação Portuguesa da UNESCO, para que possa ser apreciada por aquela entidade. Concluiu
referindo que “temos a expectativa de que, em 2018, este Território seja reconhecido como parte
integrante dos Territórios protegidos pela UNESCO, integrando a Rede Global de Geoparques da
UNESCO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.5 - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – INFORMAÇÃO -------------------------U.D.E.S./DOC.9
--------Pelo vereador José Francisco Rolo foi presente a informação do GIP - Gabinete de Inserção
Profissional, com o registo de entrada número 11623, de 28 de julho de 2017, a dar conta das
atividades dinamizadas por aquele gabinete no período de tempo compreendido entre 1 de abril e 30
de junho de 2017 (2.º trimestre de 2017) e bem assim contendo informação atualizada relativa aos
dados estatísticos sobre desemprego registado pelo IEFP, IP, entre junho de 2016 e período
homólogo de 2017, documento que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. Fez
assim saber que entre 1 de abril e 30 de junho de 2017, o GIP apoiou as entidades que solicitaram
colaboração a efetuar 11 candidaturas, para 11 pessoas/destinatários às seguintes Medidas de
Emprego: 4 à medida Estágio Emprego; 6 à medida Contrato Emprego e 1 à medida CEI,
sublinhando que “neste período o GIP recolheu e registou 30 ofertas de emprego (postos de
trabalho), auxiliou na promoção das ofertas de todas as ofertas de trabalho e procedeu à
apresentação de 197 pessoas a ofertas de emprego”. Concluiu dando conta que de acordo com os
13
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dados estatísticos disponibilizados pelo IEFP, IP, o número de pessoas inscritas como
desempregadas no concelho de Oliveira do Hospital no mês de junho de 2016 e período homólogo
de 2017, diminuiu em 13,87%.------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA----------------------------------------------------------Antes de passar a palavra à vereadora Graça Silva, interveio o Presidente da Câmara
felicitando o vereador José Francisco Rolo pela organização da EXPO Social 2017, uma iniciativa
que decorreu no âmbito da última edição da ExpOH. ---------------------------------------------------------------Sobre o assunto, interveio a vereadora Graça Silva destacando e realçando o papel do
Maestro Daniel Gonçalves na organização do Coro “Avós & Netos de Oliveira do Hospital”,
agradecendo-lhe o facto de ter tido a coragem, o arrojo e a determinação para numa parceria com o
Município de Oliveira do Hospital organizar uma iniciativa intergeracional e interinstitucional, que
integrou mais de 200 pessoas, incluindo utentes, técnicos e crianças. --------------------------------------------Ainda no que se refere à ExpOH’2017, o Presidente da Câmara destacou e realçou o
trabalho de todos os trabalhadores da Câmara Municipal que de uma forma ou outra colaboraram na
organização da última edição da Feira Regional de Oliveira do Hospital, lembrando que sem o seu
trabalho não seria possível alcançar os objetivos pretendidos. Assim, propôs à Câmara Municipal
que delibere aprovar um voto de reconhecimento a todos os trabalhadores da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital que se disponibilizaram e empenharam na organização da
ExpOH’2017, contribuindo assim para o sucesso daquele evento.--------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
presente proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------4.2 - INTERVENÇÃO DA VEREADORA GRAÇA SILVA -------------------------------------------4.2.1 – EDUCAÇÃO---------------------------------------------------------------------------------------------4.2.1.1 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – INFORMAÇÃO-------------------------U.D.E.S
--------A vereadora Graça Silva deu conhecimento à Câmara Municipal que o Conselho Municipal
da Educação reuniu, no passado dia 19 de julho (quarta-feira), pelas 14:30 horas, no Salão Nobre
dos Paços do Município de Oliveira do Hospital, com a seguinte ordem de trabalhos, tendo prestado
alguns esclarecimentos relativamente aos assuntos tratados e abordados na mesma:---------------------------1 - Aprovação da ata da última reunião; ----------------------------------------------------------------------2 – Informações;--------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Análise do Sucesso/Insucesso do 3º Período; ------------------------------------------------------------4 - Balanço dos Projetos/Atividades do Ano Letivo 2016/2017:------------------------------------------a) Escola+Feliz; --------------------------------------------------------------------------------------------------b) Empreendorismo nas Escolas; ------------------------------------------------------------------------------c) Hábitos de Alimentação Saudável: -------------------------------------------------------------------------I. Projeto Heróis da fruta; ---------------------------------------------------------------------------------------II. Refeição diária saudável; ------------------------------------------------------------------------------------III. Regime da fruta escolar; ------------------------------------------------------------------------------------IV. Outros; ------------------------------------------------------------------------------------------------14
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--------5 - Preparação do Ano Letivo 2017/2018:--------------------------------------------------------------------a) Calendário Escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------b) Rede Escolar e Oferta Formativa; --------------------------------------------------------------------------c) Auxílios Económicos: ----------------------------------------------------------------------------------------I. Refeições escolares; -------------------------------------------------------------------------------------------II. Recursos pedagógicos; ---------------------------------------------------------------------------------------III. Alunos com Necessidades Educativas Especiais - proposta de apoio;-------------------------------6 - Férias Ativas; -------------------------------------------------------------------------------------------------7 - Atividade de Verão – Pré-Escolar;-------------------------------------------------------------------------8 - Outros Assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------A vereadora Graça Silva lembrou que “esta foi a última reunião do Conselho Municipal da
Educação” pelo que agradeceu a todos os conselheiros que participaram neste órgão pelo seu
desempenho e contributo que forma dando ao longo do ano letivo que findou. ---------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.1.2 - REDE ESCOLAR 2017/2018 -----------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva apresentou à Câmara Municipal a Rede Escolar para o ano letivo
2017/2018, dando conta que “nenhum estabelecimento de ensino do concelho de Oliveira do
Hospital está proposto para encerramento no próximo ano letivo”, realçando que, deste modo, todos
os estabelecimentos de ensino do concelho vão manter-se em funcionamento, verificando-se no
entanto uma redução do número de salas no ensino Pré-escolar, que passam de 19 para 18 salas.
Informou assim que estão inscritos 211 alunos no Pré-escolar e 671 alunos no 1.º CEB.----------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.1.3 - ATIVIDADES DE VERÃO - PRÉ-ESCOLAR - PONTO DE SITUAÇÃO -------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva referiu-se ao funcionamento das Atividades de Verão – Ensino Préescolar, que constituem um programa lúdico/pedagógico de ocupação de tempos livres das crianças
do pré-escolar, organizado pela Câmara Municipal em parceria com o Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Hospital, que está a decorrer em regime aberto, no período de 31 de julho a 30 de
agosto de 2017, das 07:30 horas às 18:30 horas, de segunda a sexta-feira, e que tem como objetivo
promover a ocupação de tempos livres das crianças do pré-escolar provenientes de agregados
familiares carenciados, inseridas nos escalões A e B do apoio social escolar que frequentem os
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do concelho de Oliveira do Hospital,
cujos Encarregados de Educação comprovem a manifesta impossibilidade de ficarem com os seus
educandos nos períodos normais de encerramento escolar, dando conhecimento à Câmara
Municipal que as referidas atividades têm estado a decorrer de forma muito positiva sob a
coordenação das Educadoras Ana Isabel e Lina. Lembrou que a referida valência teve início há
cerca de quatro anos e tem sido cada vez mais procurada pelos encarregados de educação, frisando
que “este ano, pela primeira vez, estiveram inscritas 38 crianças o que obrigou a esforço maior por
parte dos serviços, uma vez que, este número, até à data, nunca tinha sido alcançado”. Disse assim
entender que o número em causa, na sua opinião, significa que as famílias, nomeadamente as
residentes na cidade de Oliveira do Hospital, necessitam de facto de, durante o mês de agosto,
recorrer a este tipo de serviços no âmbito do Pré-escolar, situação que já não se verifica noutras
localidades do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------15
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--------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.1.4 – “CHEQUE + EDUCAÇÃO 2017/2018” – VALORES A ATRIBUIIR -------------------U.D.E.S.
--------No seguimento da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 20
de julho de 2017, a vereadora Graça Silva propôs à Câmara Municipal que delibere atribuir um
“Cheque + Educação”, de acordo com os quadros seguintes, aos alunos do 1.º CEB (1.º, 2.º, 3.º e 4.º
anos de escolaridade), residentes no concelho e que frequentem o Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Hospital, posicionados no 1.º, 2.º e 3.º escalão, destinado ao apoio à aquisição dos
cadernos de exercícios complementares aos manuais escolares, para o ano letivo 2017/2018 e bem
assim aos alunos do 1.º e 2.º escalão, de acordo com o despacho 8452-A/2015, de 31 de julho, para
aquisição de material escolar: ------------------------------------------------------------------------------------1.º Ano Escolaridade
Escalões

Material
Escolar

Fichas de
Manuais
Escolares

Total

Escalão 1

13,00 €

25,49 €

38,49 €

Escalão 2

6,50 €

25,49 €

31,99 €

25,49 €

25,49 €

Escalão 3
2.º Ano Escolaridade
Escalões

Material
Escolar

Fichas de
Manuais
Escolares

Total

Escalão 1

13,00 €

27,73 €

40,73 €

Escalão 2

6,50 €

27,73 €

34,23 €

27,73 €

27,73 €

Escalão 3
3.º Ano Escolaridade
Escalões

Material
Escolar

Fichas de
Manuais
Escolares

Total

Escalão 1

13,00 €

40,68 €

53,68 €

Escalão 2

6,50 €

40,68 €

47,18 €

40,68 €

40,68 €

Escalão 3
4.º Ano Escolaridade
Escalões

Material
Escolar

Fichas de
Manuais
Escolares

Total

Escalão 1

13,00 €

42,50 €

55,50 €

Escalão 2

6,50 €

42,50 €

49,00 €

42,50 €

42,50 €

Escalão 3
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--------Após análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e nos termos do
disposto na alínea hh), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar
a presente proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------4.2.1.5 - EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE - PROGRAMA FRUTA ESCOLAR – ANO LETIVO
2017/2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça no âmbito da Educação para a Saúde referiu-se ao Programa “Fruta
Escolar”, uma atividade que resulta de uma parceria celebrada entre o Município de Oliveira do
Hospital e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., visando o desenvolvimento de
atividades de subsidiação ao consumo de fruta e à distribuição de fruta aos alunos dos
estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, dando conta que, à
semelhança dos anos anteriores, o Município de Oliveira do Hospital já apresentou junto do IFAP, a
sua candidatura ao Programa “Regime da Fruta Escolar”, para o ano letivo 2017/2018, para
distribuição de fruta 2 vezes por semana a todos os alunos dos estabelecimentos de ensino do 1.º
ciclo do ensino básico do concelho para que criem hábitos de alimentação saudável. --------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------4.2.1.6 - PROPOSTA DE SEGUNDA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR ---------------------------------U.D.E.S./DOC.10
--------Na sequência da deliberação camarária de 2 de junho de 2017 e considerando que
durante o período de apreciação pública não foram introduzidas alterações à Proposta de
Segunda Alteração ao Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo – Ensino Superior”,
a Câmara Municipal nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, conjugado com
a alínea k) do n.º 1 do art. 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por
unanimidade, submeter a mesma a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal,
conforme documento que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. -------------------------Ainda sobre este assunto, a vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal de que, no
ano letivo 2016/2017, foram atribuídas 44 bolsas, no valor total de 42.437,00 € (quarenta e dois mil,
quatrocentos e trinta e sete euros), sendo que 40 bolsas foram atribuídas por insuficiência
económica e 4 por mérito excecional, estas últimas no valor de 3.000,00 € (três mil euros). Realçou
que “estes números, quer em número de bolsas, quer em valor de investimento, nunca antes tinha
sido atingido”, aproveitando para felicitar todos os alunos que por mérito excecional receberam a
bolsa de estudo e bem assim para agradecer aos 40 bolseiros que, voluntariamente, se associaram ao
Município de Oliveira do Hospital na organização da ExpOH’2017. -------------------------------------4.2.1.7 – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2017/2018------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal que à semelhança de anos transatos
o Município de Oliveira do Hospital vai dar início à abertura de procedimento para a contratação
das seguintes aquisições de serviço, mediante processo de ajuste direto, com convite a uma ou
várias entidades: Execução de Transportes Escolares - Circuitos Especiais nºs 23, 29, 30 e 33, no
valor estimado de 14.291,36 € (catorze mil, duzentos e noventa e um euros e trinta e seis cêntimos);
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Execução de Transportes Escolares - Circuito Especial nº 25, no valor estimado de 9.429,00 € (nove
mil quatrocentos e vinte e nove euros) e Execução de Transportes Escolares - Circuitos Especiais
nºs 7, no valor estimado de 8.592,57 € (oito mil, quinhentos e noventa e dois euros e cinquenta e
sete cêntimos), e 7-A, no valor estimado de 4.640,00 € (quatro mil, seiscentos e quarenta euros),
para o ano letivo 2017/2018. --------------------------------------------------------------------------------------------A vereadora Graça Silva lembrou que, neste momento, o serviço de Transportes Escolares é
gratuito para os alunos residentes no concelho de Oliveira do Hospital que frequentam todos os
níveis de ensino escolar, incluindo o ensino superior na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Oliveira do Hospital (ESTGOH) e representa uma boa parte da fatia orçamental do Município de
Oliveira do Hospital (500.000,00 €) na área da Educação, uma vez que este serviço é gratuito e
destina-se a cerca de 1.500 alunos do concelho.-----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2 – CULTURA -----------------------------------------------------------------------------------------------4.2.2.1 - AGENDA CULTURAL “CÁ ACONTECE” – AGOSTO 2017----------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva distribuiu por todos os membros presentes um exemplar da Agenda
Cultural do Município de Oliveira do Hospital - “Cá Acontece” a divulgar as atividades culturais e
desportivas que irão realizar-se no Município de Oliveira do Hospital durante o mês de agosto de
2017. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2.2 - FEIRA MOÇÁRABE DE LOUROSA -----------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva convidou todos os membros presentes a visitarem a Feira
Moçárabe de Lourosa, evento único no país por constituir uma viagem histórica no tempo em que
os cristãos e os muçulmanos coabitaram pacificamente nestas terras, que terá lugar nos dias 12, 13 e
14 de agosto do corrente ano, junto à Igreja Moçárabe de Lourosa. Fez ainda saber que no dia 14 de
agosto (segunda-feira), a 79.ª Volta a Portugal Santander Totta, pela primeira vez, irá passar em
Lourosa pelas 13:48 horas, junto ao monumento nacional, classificado em 1916, conferindo-lhe
assim destaque na projeção mediática que este evento desportivo tem.-------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2.3 – PROGRAMA “FÉRIAS ATIVAS 2017” – BALANÇO--------------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva referiu-se ao Programa “Férias Ativas 2017”, realçando que o
Serviço Educativo das Bibliotecas Públicas Municipais de Oliveira do Hospital organizou, durante
o mês de junho e julho do ano em curso, um conjunto de atividades no âmbito da música, da
gravação de sons e histórias, da expressão dramática, da escrita criativa, da ilustração e das artes
plásticas. Deu a saber que participaram neste programa 81 crianças, entre os 6 e os 12 anos, no
espaço da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, e 16 crianças na Biblioteca de Lagares da
Beira, salientando que em parceria com a equipa de trabalho do desporto, do ambiente/floresta e da
Cultura/Património foram desenvolvidas atividades de expressão e desenvolvimento motor que
permitiram àquelas crianças descobrir o património cultural e ambiental do concelho, adquirindo
assim novos conhecimentos. Fez ainda saber que no final do programa das Férias Ativas, foi
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realizada uma atividade coletiva com todas as crianças que participaram nestas férias, uma
iniciativa que consistiu num conjunto de atividades relacionadas com os trabalhos realizados
durante as férias (ambiente, som e desporto) e que decorreu em Alvôco das Várzeas, à volta do rio
Alvôco, em que participaram 70 crianças das Bibliotecas de Oliveira do Hospital e Lagares da
Beira. Concluiu sublinhando que o balanço é positivo, dando conta de que há cada vez mais
encarregados de educação que se mostram interessados em que os seus educandos participem neste
tipo de atividades. Aproveitou assim para agradecer a todos os colaboradores pelo empenho e
dedicação e bem assim a todas as crianças e respetivos encarregados de educação por terem
confiado na equipa do Serviço Educativo das Bibliotecas Públicas do Município de Oliveira do
Hospital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2.4 – CONCURSO “SOLTEM TALENTOS 2017” – BALANÇO -------------------------------U.D.E.S.
--------A vereadora Graça Silva informou a Câmara Municipal de que, no passado dia 18 de julho,
realizou-se a final da “VI edição do concurso Soltem Talentos”, no Parque do Mandanelho, no
âmbito da programação da ExpOH – Feira Regional de Oliveira do Hospital, de onde saíram
vencedores desta edição os seguintes concorrentes: a banda Sob Pressão, constituída pelos jovens
Miguel Dinis, João Pedro, João Isidoro; Luís Costa e Fábio Rodrigues, que conquistou o primeiro
lugar com a interpretação de “Math of Sorrow”, um original do grupo; Awesome Beats, alter ego de
Patrick Olufson, que arrecadou o segundo lugar depois de, apenas com recurso à sua capacidade
vocal evidenciar o seu talento de beat boxing e Rafael Abrantes e Diana Nunes que ficaram
classificados em terceiro lugar com a interpretação do tema “Virar a Página” dos Anjos.---------------------A vereadora Graça Silva prosseguiu realçando que a final do concurso ocupou um lugar de
destaque na ExpOH’2017 e foi disputada por treze concorrentes, que deram o melhor de si,
competindo na área da Música, em projetos a solo e como bandas. Disse que a abertura do
espetáculo esteve a cargo da banda Stormbringer, a vencedora do Soltem Talentos 2016 e que o
evento contou ainda com a participação musical de Rui Drumond, que após integrar o júri,
constituído também por João Moita, professor de guitarra clássica e Augusto Mesquita, maestro do
Conservatório de Música de Coimbra, subiu ao palco para cantar. Informou assim que de acordo
com o regulamento do concurso (Artigo 6º, nº. 3), foram atribuídos os seguintes prémios aos
primeiros 3 classificados do referido concurso, a saber: 1º Classificado - 300,00 € (trezentos euros);
2º Classificado – 200,00 € (duzentos euros) e o 3º Classificado – 150,00 € (cem euros).----------------------Ainda sobre este assunto, a vereadora Graça Silva concluiu realçando e agradecendo a
dedicação e o empenho de todos os jovens que estiveram em palco e bem assim a todos aqueles que
de alguma forma colaboraram para que esta iniciativa alcançasse os seus objetivos.---------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------Interveio o Presidente da Câmara que felicitou a vereadora Graça Silva pela organização e
acompanhamento das diversas atividades atrás referidas, destacando particularmente a importância
da EXPO Social e do Concurso “Soltem Talentos” por considerar que são duas iniciativas muito
bem conseguidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto, interveio a vereadora Graça realçando que no que se refere ao Concurso
“Soltem Talentos” tem vindo a verificar-se que há efetivamente mais bandas que se têm organizado
no sentido de participar neste concurso do município, constatando-se que a formação musical no
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concelho de Oliveira do Hospital tem vindo a ser enriquecida com o desenvolvimento desta
iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3 - INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO RIBEIRO -------------------------------------------4.3.1 - TORNEIO INTER-FREGUESIAS DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
– BALANÇO------------------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador Nuno Ribeiro referiu-se à 3.ª edição do “Torneio Inter-Freguesias de Futebol 7”,
salientando que “o torneio integrou o Programa da ExpOH’2017 e decorreu de forma bastante
disputada e participada. Fez assim saber que no passado dia 22 de julho disputaram-se os jogos que
definiam o 3.º e 4.º lugar onde a União das Freguesias de Lagos da Beira e Lajeosa venceu
Nogueira do Cravo por 1-0, realçando que o jogo da final foi bem disputado, com qualidade e
desportivismo, tendo sido ganho pela União das Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de
Gramaços que, após empate a (0-0) ganhou à União das Freguesias de Penalva de Alva e São
Sebastião da Feira nos penaltis. Destacou ainda a afluência de público que, neste dia, se deslocou ao
Estádio Municipal de Oliveira do Hospital. Lembrou que o referido evento, para maiores de 35
anos, foi organizado pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital em estreita parceria com a
Associação de Futebol de Coimbra (AFC) e envolveu mais de 160 participantes de dez juntas de
freguesia e tem como principal missão valorizar o desporto enquanto veículo promotor de estilos de
vida saudáveis e, ao mesmo tempo, proporcionar momentos de grande convívio entre os
participantes. Aproveitou para agradecer a todos os Presidentes de Junta e seus executivos assim
como à Associação Desportiva de Lagares da Beira, à Associação Desportiva Nogueirense e
Futebol Clube de Oliveira do Hospital pela colaboração e envolvimento. Agradeceu igualmente aos
elementos da Associação de Jovens de Lagares da Beira e do PIDS – Freguesia de Seixo da Beira e
aos colaboradores do Município de Oliveira do Hospital que estiveram envolvidos e ainda a João
Neves; Luís Teixeira; Ricardo Dinis e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Hospital,
deixando também uma palavra de agradecimento aos árbitros do torneio, e em especial ao árbitro
José Rodrigues, natural do concelho de Oliveira do Hospital. Concluiu dando conta da respetiva
classificação final que foi já divulgada e que a seguir se transcreve, felicitando todos os
participantes, tendo destacado a realização do jantar convívio que antecedeu a entrega dos troféus e
que contou com a presença de todas as equipas, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira
do Hospital e bem assim do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel:------------1º U.F. Oliveira do Hospital e S. Paio de Gramaços -------------------------------------------------------2º U.F. Penalva de Alva e S. Sebastião da Feira-------------------------------------------------------------3º U.F. Lagos da Beira e Lajeosa ------------------------------------------------------------------------------4º Nogueira do Cravo --------------------------------------------------------------------------------------------5º S. Gião ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6º U.F. Ervedal da Beira e Vila Franca da Beira-------------------------------------------------------------7º Lagares da Beira-----------------------------------------------------------------------------------------------8º Bobadela--------------------------------------------------------------------------------------------------------9º Alvoco das Várzeas -------------------------------------------------------------------------------------------10º Travanca de Lagos ------------------------------------------------------------------------------------------ Taça Disciplina: Lagares da Beira ----------------------------------------------------------------------------Melhor marcador: Luís Miguel Pereira (UF OHP/SPG) ---------------------------------------------------Guarda Redes menos batido: Paulo Carvalho (UF OHP/SPG) ------------------------------------20
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--------Jogador mais velho: Raul Dinis Costa (Lagares da Beira) -------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.3.2 - PROGRAMA "MOHVE-TE VERÃO 2017" – BALANÇO-----------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador Nuno Ribeiro deu conhecimento à Câmara Municipal que decorreu no passado
dia 20 de julho a cerimónia de encerramento do Programa “mOHve-te Verão 2017”, uma iniciativa
da Câmara Municipal, através do Pelouro do Desporto, idealizada para estimular e incentivar a
população oliveirense a praticar desporto de forma gratuita, promovendo estilos de vida saudáveis.
Fez assim saber que este programa contabilizou mais de 1500 participações e decorreu durante os
meses de junho e julho, tendo sido bastante diversificado com a oferta de 15 atividades desportivas
diferentes em resultado de um conjunto de parcerias com diversos clubes, associações e outras
entidades da área do desporto e da saúde. Concluiu felicitando e agradecendo a todos aqueles que
participaram nesta iniciativa e bem assim agradecendo a todos aqueles que colaboraram na sua
organização, a saber: Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital; Associação da Póvoa das
Quartas; Associação Recreativa Catraiense BTT Lazer; Total Fitness; Extreme FIT; RD Sports;
Clube Atlético de Oliveira do Hospital; Santa Casa da Misericórdia de Galizes; ARCED; Sampense
Basket; Futebol Clube de Oliveira do Hospital – Hóquei; Clube de Ténis de Oliveira do Hospital;
Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital; Ammco Goshin Jutsu; Unidade de Cuidados
Continuados de Pinheiro dos Abraços; Associação dos Amigos da Lajeosa e Fundação Aurélio
Amaro Dinis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.3.3 - PROJETO BOCCIA SÉNIOR – BALANÇO -----------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador Nuno Ribeiro referiu-se à implementação no concelho de Oliveira do Hospital
do Projeto Boccia Sénior, dando conta que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no passado
dia 24 de julho, entregou kits para a prática de Boccia a todas as Instituições do concelho, com a
valência de idosos e de apoio à deficiência, da rede solidária e lares privados. Fez saber que esta
sessão decorreu no espaço da ExpOH, com a presença dos representantes de todas as instituições
que receberam o kit e a quem cabe agora a tarefa de promoção, junto dos seus utentes, do Boccia –
uma modalidade de cariz universal cujas vertentes do jogo vão do lazer e recreação ao mais alto
nível de competição, tendo sido eleito modalidade paralímpica. Salientou que o objetivo é reforçar a
promoção do desporto para todos, incentivando a prática desportiva junto desta população, de
acordo com a política da autarquia no que concerne à promoção da atividade física e de estilos de
vida saudável. Mais referiu que este novo projeto é uma iniciativa do Município de Oliveira do
Hospital com a parceria das IPSS, da Universidade Sénior de Oliveira do Hospital e apoio da
Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto (PCAND), e pretende-se que esteja
interligado ao programa mOHve-te, pelo que em breve será promovida a formação para os técnicos
das instituições “para implementarem esta modalidade nas diversas IPSS”. Lembrou no entanto que
esta modalidade já é praticada no concelho pelos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Galizes e
tem como objetivo colocar as bolas de cor (seis azuis contra seis vermelhas) o mais perto possível
de uma bola alvo (bola branca), que é lançada estrategicamente por um primeiro jogador, para
dentro do recinto de jogo (Campo de Boccia). Concluiu referindo que não há limite de idade para a
prática desta modalidade, é um jogo misto e pode ser jogado por pessoas portadoras ou não de
dificuldades físicas ou motoras. ---------------------------------------------------------------------------------21
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--------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.3.4 - DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador Nuno Ribeiro informou a Câmara Municipal que no próximo dia 12 de agosto do
ano em curso, o Município de Oliveira do Hospital, no âmbito das comemorações do “Dia
Internacional da Juventude”, que este ano por decisão da Nações Unidas, tem como tema «Jovens
construindo a paz», vai potenciar um momento de convívio nas Piscinas Municipais em parceria
com o “Ritual Bar”. Assim e nesse sentido propôs à Câmara Municipal que delibere não cobrar
bilhete de acesso às Piscinas Municipais durante o dia 12 de agosto, facultando a entrada
gratuita a todos aqueles que tenham interesse em usufruir daquele espaço, durante aquele dia,
que contará ainda com momentos de animação musical a cargo do “Ritual Bar”, entidade que
explora o Bar das Piscinas. --------------------------------------------------------------------------------------------Após análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3.5 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO-----------------------------------------------------------U.D.E.S.
--------O vereador Nuno Ribeiro informou a Câmara Municipal que está a ser preparada a 1ª
Cronoescalada - Subida Épica do Colcurinho (18 km de constante subida da Ponte das Três
Entradas, onde os rios Alva e Alvoco se unem, até aos 1.230m do Alto do Colcurinho), que terá
lugar no próximo dia 27 de agosto. Fez saber que a prova disputa-se em 2 mangas, sendo a primeira
aberta a todos os participantes, e a segunda reservada aos 30 melhores classificados na 1ª manga, e
onde serão apurados os vencedores. Deu igualmente conta que a partida será dada junto à Ponte das
Três Entradas, e a subida será cronometrada, contando-se os tempos dos atletas à chegada ao alto do
Colcurinho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disse ainda que as Aldeias do Xisto e o Município de Oliveira do Hospital serão os
promotores deste evento contando com a organização da Ultra Spirit, responsável pelo projeto das
Subidas Épicas, em parceria com o Clube BTT Lazer, de Oliveira do Hospital. --------------------------------O vereador Nuno Ribeiro aproveitou ainda para felicitar o Clube de Ténis de Oliveira do
Hospital pela organização do “XV Torneio Aberto de Ténis de Mesa de Oliveira do Hospital”,
tendo concluído a sua intervenção congratulando-se com a passagem da 79ª edição da Volta a
Portugal em Bicicleta por Oliveira do Hospital, no decorrer da etapa rainha entre Lousã e a Guarda.
--------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. -----------------------------------------------------------------------------------4.5 - INTERVENÇÃO DA VEREADORA TERESA DIAS --------------------------------------------4.5.1 - CERIMÓNIA NACIONAL DE APRESENTAÇÃO DAS NOVAS EQUIPAS DE
SAPADORES FLORESTAIS ----------------------------------------------------------------------------------
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--------A vereadora Teresa Dias manifestou satisfação pela constituição a nível nacional de 20
novas equipas de sapadores florestais, que irão ser distribuídas de norte a sul do país, tendo estas
como objetivo preservar e valorizar o património florestal português. Referiu que “a constituição de
mais equipas ajudará na prevenção, vigilância, 1º intervenção e combate a incêndios florestais,
realçou ainda, que no seu entender “é uma retoma deste Governo na aposta dos Sapadores Florestais
e na aposta da prevenção florestal”. Disse assim esperar que até 2019, tal como anunciado pelo Sr.
Ministro da Agricultura, “possamos vir a ter 500 equipas de Sapadores Florestais”, frisando que, na
sua opinião, “é uma clara aposta na prevenção florestal, das pessoas e dos seus bens”. -----------------------Sobre o assunto, o Presidente da Câmara disse também esperar que de futuro o Município de
Oliveira do Hospital venha a ser contemplado com uma equipa de Sapadores Florestais, dado que já
manifestou esse interesse através de candidatura. ------------------------------------------------------------------- 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 unanimidade, aprovar a presente ata em
minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ CONCLUSÃO DA ATA-----------------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião, pelas
onze horas e quarenta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser
devidamente assinada pelo Sr. Presidente da Câmara. E eu, Isilda Maria Tavares Garcia Abrantes, a
redigi e subscrevi. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara

_______________________________________________

Assistente Técnica

_______________________________________________
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Documentos anexados ao final desta ata ao abrigo do
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