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PÚBLICA DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2020

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
CÂMARA MUNICIPAL

------ ATA N.º 27/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, no Salão Nobre do 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
Paulo Pombo de Albuquerque, Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro, e Carlos Jorge Mamede
Carvalheira de Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 da Câmara
declarou aberta a reunião, eram dez horas, tendo sido deliberado, por unanimidade, justificar
a falta da vereadora Teresa Dias, que por motivos pessoais, não pode estar presente nesta
reunião. Usando da faculdade que lhe é permitida pelo artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro na redação, dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a vereadora Teresa Dias
fez-se substituir no exercício das suas funções de vereadora pelo cidadão imediatamente a
seguir na ordem de precedência da lista do Partido Socialista – PS – Manuel Fernando Morais
da Silva Garcia, em conformidade com o disposto no n.º 6, do artigo 77.º e artigo 79.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ------------------------------------------------------------DOC. 1
-------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de dezembro de 2020,
cujo saldo disponível em receita orçamental é de 1.785.802,63 € (um milhão, setecentos e oitenta
e cinco mil, oitocentos e dois euros e sessenta e três 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 ----------------------------------------------------------------------------1

REUNIÃO ORDINÁRIA
PÚBLICA DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2020

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
CÂMARA MUNICIPAL
-------- Nos termos do disposto no artigo 52º, da Lei nº 75/ 2013, de 12 de setembro e depois de
questionados pelo Presidente da Câmara, inscreveram-se para intervir no período de antes da ordem
do dia os senhores vereadores João Paulo Albuquerque. O Presidente da Câmara e o Vereador
prosseguiram, apresentando os seguintes assuntos: -----------------------------------------------------------2.1 – INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA----------------------------------------------2.1.1 – COVID-19 – PONTO DE SITUAÇÃO --------------------------------------------------------------------- No seguimento dos esclarecimentos prestados em anteriores reuniões relativamente ao
COVID-19, o Presidente da Câmara informou a Câmara Municipal que o Município de Oliveira do
Hospital, neste momento regista 68 casos ativos, verificando, contudo, que o número de casos
ativos continua a crescer. Prosseguiu dando nota que, estão 117 pessoas recuperadas, há a registar 5
óbitos, encontrando-se, à data, 259 pessoas em vigilância ativa que ao realizarem os testes podem
vir a contribuir para o aumento do número dos casos ativos. Disse ainda que os dados rececionados
ontem incluem dados relativos à semana anterior, sublinhando que ainda não está concluída a
contabilização dos dados referentes às últimas 24 horas. Realçou que, ainda assim, todos os dias
têm surgido entre 7 a 12 novos casos. Recordou, porém, que no concelho de Oliveira do Hospital já
houve registo de 190 pessoas infetadas. Concluiu manifestando assim a sua preocupação com o
número de casos ativos no concelho, assim como com o estado de saúde de pelo menos duas
pessoas que se encontram internadas no Hospital dos Covões, uma vez que estas apresentam
sintomas com alguma gravidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- Sobre o assunto, interveio o vereador Carlos Carvalheira mostrando-se muito apreensivo,
tendo em conta as situações que recentemente têm surgido um pouco por todas as escolas do
agrupamento. Deu nota que todos os dias têm surgido novos casos, que são de imediato
transmitidos aos respetivos diretores de turma e a toda comunidade escolar. Informou que, na
maioria, os casos são assintomáticos, não existindo registo de casos com sintomas mais graves. Fez
saber que, ainda hoje, serão divulgados os resultados dos testes realizados a um número elevado de
funcionários, professores e alunos. Disse aguardar os resultados com alguma expetativa e
apreensão, consciente de que tudo tem sido feito para garantir a higienização dos espaços e o
controlo das entradas e saídas dos alunos. Realçou que, a este propósito, ainda ontem enalteceu o
trabalho, que classificou como “hercúleo”, que tem sido realizado pelos assistentes operacionais,
que em seu entender têm sido inexcedíveis para garantir todas as condições de segurança e de
higienização em todos os espaços das Escolas do Agrupamentos de Escolas de Oliveira do Hospital.
Concluiu dizendo que os pais têm uma atitude extremamente negativa, mas entende que é
compreensível, assegurando que tem dialogado com todos no sentido de poderem minimizar o
impacto da pandemia no agrupamento. Mais referiu constatar que “o pico está a ser atingido agora
em todas as escolas do agrupamento”, sublinhando que “hoje mesmo há registo de mais de vinte
alunos infetados”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio igualmente a vereadora Graça Silva que no seguimento das intervenções do
Presidente da Câmara e do vereador Carlos Carvalheira começou por agradecer o trabalho
realizado, quer pelos professores, quer pela direção de todas as escolas, assim como a colaboração
extrema que todos os funcionários têm tido, por considerar que sem os funcionários não se
conseguiriam manter as escolas a funcionar. Prosseguiu realçando que, na sua opinião, tem existido
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uma boa gestão de parceria entre as diferentes escolas que, infelizmente, já passaram e estão a
passar por situações bastante débeis no que diz respeito aos números de contágios. Deu nota que
teve conhecimento de que há registo de mais um caso ativo de um aluno na EPTOLIVA, que levou
a que toda a turma esteja em confinamento profilático. Disse ainda que, como já referiu o vereador
Carlos Carvalheira, todos os dias surgem novos casos nas escolas, o que implica o isolamento de
professores e de auxiliares, originando uma constante preocupação na gestão do dia-a-dia a fim de
evitar que a escola não encerre na sua totalidade. Felicitou assim todas as escolas que têm passado
por estas dificuldades, garantindo que a Câmara Municipal tem procurado dar resposta a todas as
solicitações dos Senhores Diretores, designadamente no que se refere à desinfeção dos espaços e
equipamentos escolares, garantindo condições de segurança e higiene nos diversos estabelecimentos
escolares do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Concluiu realçando e destacando o
trabalho desenvolvido pela Equipa de Gestão do COVID do Município, que em seu entender tem
estado sempre atenta, articulando muito bem as ações de desinfeção nos transportes escolares e nos
edifícios escolares, sempre que tal se mostre necessário. ----------------------------------------------------------- O vereador Carlos Carvalheira retomou o uso da palavra referindo que “desde o início, a
postura do Agrupamento foi a de poder articular-se com um conjunto de instituições,
designadamente a Câmara Municipal, o Centro de Saúde e a Sr.ª Delegada de Saúde, criando assim
uma boa parceria entre todos”. Enalteceu e agradeceu todo esse trabalho conjunto, sublinhando que,
“é um trabalho diário, um trabalho que exige que estejam permanentemente atentos e que
empreendam as ações que são necessárias, mas entende que essa é a função que lhes cabe e lhes diz
respeito e que todos juntos irão superar”. Terminou a sua intervenção dizendo que “a medida do
Governe que consistiu na criação desta ponte foi muito positiva, caso contrário o número de casos
ainda seria mais elevado”. Disse ainda que, na sua opinião, e atendendo aos casos que têm ocorrido,
considera que a maioria dos casos não deriva de contágio em ambiente escolar, ou seja, não tem
origem na escola. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara garantiu que continuarão atentos, assegurando que o trabalho em
parceria com as IPSS´S, com a Srª Delegada de Saúde, com as Instituições e com as escolas vai
continuar. Informou ainda que a Câmara Municipal continuará a contratualizar as desinfeções para
as IPSS´S e para as escolas. Disse igualmente, que esta pandemia traz desafios enormes e
transversais às diferentes áreas, na área da saúde, na área económica, na área social, entre outras.
Lembrou, porém, que a Câmara Municipal tem uma equipa constituída por Psicólogos e Assistentes
Sociais que têm acompanhado as pessoas mais frágeis, pessoas que com o próprio isolamento
entram em estados de angústia e de depressão. Garantiu que os técnicos têm tentado dar as melhores
respostas dentro das possibilidades que existem e da sua disponibilidade dado que o número das
pessoas que precisam de ajuda já é elevado. Referiu que, ainda assim, os serviços todos os dias
tentam falar com todas as pessoas, exceto aqueles que não há acesso aos seus contactos porque os
seus familiares não os quiseram disponibilizar. Disse reconhecer que “a equipa tem realizado um
bom trabalho, um trabalho gigantesco”, recordando que “como o número de pessoas vai
aumentando, mais difícil se torna para a equipa dar determinadas respostas, designadamente no que
se refere à recolha de lixo, entrega de alimentos e entrega de medicamentos”. Concluiu salientando
que “esta equipa está perante um desafio enorme, porque quando uma pessoa sabe que está positiva
geralmente entra numa fase de alguma angústia até perceber o que lhe vai acontecer, ou se os
sintomas irão agravar e, portanto, estão preocupados”. Disse considerar que “é hora de organizar
bem as coisas e se for necessário a Câmara Municipal terá de reforçar a equipa para que as pessoas
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afetadas tenham a resposta e a ajuda que precisam”, frisando que “são os munícipes que diretamente
estão a ser afetados”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------2.2 - INTERVENÇÃO VEREADOR JOÃO PAULO ALBUQUERQUE ----------------------------------- O vereador João Paulo Albuquerque lembrou que ontem foi o Dia Internacional dos Direitos
Humanos, tendo partilhado o seguinte pensamento “Todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em
espirito de fraternidade”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Câmara tomou o uso da palavra declarando que se associava ao pensamento
do vereador João Paulo Albuquerque, por considerar que “Portugal é um país que defende os
direitos humanos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------3 - ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------------3.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 26/2020, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 ---------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal sob proposta do Presidente da Câmara deliberou, unanimidade,
adiar a aprovação da ata n.º 26/2020, da reunião ordinária de 27 de novembro, para a
próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 – RATIFICAÇÕES ------------------------------------------------------------------------------------------3.2.1- AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA MENSAL ------------------------------U.D.E.S./DOC.2
-------- A Câmara Municipal ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara
de 10 de dezembro de 2020, através do qual, autorizou, no uso da competência que lhe confere
o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 11/2020, de 6 de dezembro, a realização da feira mensal do dia
14 de dezembro de 2020, conforme documento que se anexa e que fica a fazer parte integrante
desta ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda sobre este assunto, interveio o vereador José Francisco Rolo acrescentando que, “por
opção do executivo será feita uma análise, caso a caso, a cada uma das feiras”. Deu nota que “no
caso desta feira, o Sr. Presidente tem competência própria nos termos da legislação em vigor e
autorizou a realização da mesma, contudo será feita uma nova análise relativamente à próxima feira,
que é a que terá lugar no último domingo do mês em curso”. Disse ainda que, de acordo com a
evolução da situação epidemiológica e dos fatores de risco associados, “a intenção é fazer uma
análise feira a feira”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sobre o assunto interveio o Vereador João Paulo Albuquerque realçando que, “tanto os
feirantes como as outras pessoas ligadas ao comércio já foram extremamente prejudicados”, pelo
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que concorda com esta decisão. Disse entender que “é positivo que se realize a feira dentro das
condições de segurança obrigatórias para que se dê a estas pessoas uma réstia de esperança para
conseguirem vender e retomar o seu equilíbrio financeiro, refazendo a sua vida, porque já foram por
demais prejudicadas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara interveio para dar conhecimento que, o Sr. Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Dr. Manuel Heitor e a Srª Ministra da Coesão Territorial, Dr.ª Ana
Abrunhosa, hoje, pelas 14:30 horas, estarão no município de Oliveira do Hospital, em visita à
Escola Superior e Tecnologia de Oliveira do Hospital e à Associação BLC3 – Campus de
Tecnologia e Inovação. Disse ainda que espera ter oportunidade de abordar os Senhores Ministros
quanto à situação relativa ao problema das instalações da Escola Superior, lembrando que “já existe
o projeto, mas falta o financiamento”. --------------------------------------------------------------------------3.2.2 - MAPA DE FUNDOS DISPONÍVEIS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 --------------------D.A.G.F./DOC.3
-------- A Câmara Municipal ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 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 dezembro de 2020, conforme
documento que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------3.3 - PROGRAMA DE INCENTIVO À NATALIDADE - REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO
U.D.E.S.
-------- Tendo presente a informação, com o número de registo interno 21348, de 10/12/2020,
associada ao processo número 2020/850.10.002/51, elaborada pela Técnica Superior, Paula
Margarida Gomes Vieira, no seguimento do e-mail, remetido pela D. Elisabete da Conceição
Figueiredo Nunes, mãe de Duarte Nunes Pereira, após a notificação da intenção de
indeferimento do pedido de atribuição do INCENTIVO À NATALIDADE, vem em sede de
audiência prévia solicitar a reavaliação do processo, a Câmara Municipal, após análise,
deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, por considerar aceitáveis os esclarecimentos
prestados pela requerente. --------------------------------------------------------------------------------------3.4 - 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020 ---------------------------------------------- A Câmara Municipal sob proposta do Presidente a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, retirar este assunto da presente ordem do dia. ------------------------------------------3.5 - 2.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2020/2023
-------- A Câmara Municipal sob proposta do Presidente a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, retirar este assunto da presente ordem do dia. ------------------------------------------3.6 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------A) ENTIDADES---------------------------------------------------------------------------------------------------5
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A-1) ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA FREGUESIA DE SEIXO DA BEIRA----------------------D.A.G.F.
-------- O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que, conforme solicitado pela entidade
oficiante, através da carta, registada no sistema de gestão documental do município, sob o número
20963, de 18/11/2020, atribua à Associação Cultural da Freguesia de Seixo da Beira, um
subsídio no montante de 5.000,00 € (cinco mil euros), como apoio à aquisição de um terreno para a
construção da sede daquela Associação, 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 48659 e compromisso número
50710. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A-2) ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL -D.A.G.F.
-------- O Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que atribua à Associação dos
Bombeiros de Oliveira do Hospital, um subsídio no montante de 20.000,00 € (vinte mil euros), a
título de reforço do subsídio atribuído em reunião camarária de 16 de agosto de 2019, como
comparticipação nas despesas tidas com a reparação de viatura de combate a incêndios que foi
danificada num incêndio ocorrido há três anos, 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. ------------------------------------------------------------------------------- Ainda sobre este assunto, interveio o vereador João Paulo Albuquerque, que no uso da
palavra, referiu que “todas as associações estão com dificuldades financeiras, e esta associação,
felizmente, não está muito condicionada financeiramente, pelo que, mantenho a mesma posição que
manifestei na ata de 16 de agosto de 2019, para manter a coerência nesta matéria e não ser
descurado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 48668 e compromisso número
50712. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7 - ENTIDADES PARTICIPADAS PELO MUNICÍPIO: ADEPTOLIVA - RELATÓRIO
DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019 -------------------------------------D.A.G.F.
-------- O Presidente da Câmara apresentou à Câmara Municipal o Relatório de Gestão e Prestação
de Contas da ADEPTOLIVA – Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional dos
Concelhos de Tábua, Oliveira do Hospital e Arganil, respeitante ao ano de 2019, documento que
por ser extenso se dá por integralmente reproduzido, ficando arquivado no correspondente
processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou 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
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redação, por unanimidade, remeter o referido documento à Assembleia Municipal para
conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda sobre este assunto, interveio o Presidente da Câmara que aproveitou para felicitar o
Presidente e a Direção da EPTOLIVA pelo trabalho que tem sido desenvolvido, realçando que “tem
demonstrado um equilíbrio financeiro “bastante grande” e ao nível do ensino escolar tem
apresentado resultados excelentes”. -----------------------------------------------------------------------------3.8 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO -----------------------------3.8.1 - OBRAS PARTICULARES-----------------------------------------------------------------------------3.8.1.1 - LISTAGEM DE PROJETOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS ----------------------------D.P.G.T./DOC.4
-------- 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 23 de novembro e 9 de dezembro de 2020, no exercício das competências
que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião de 6 de novembro de 2017,
conforme listagem que se anexa e que fica a fazer parte integrante desta ata. ---------------------3.9 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO --------------------------------------------------------------3.9.1 - MAPA DE TRANSPORTES --------------------------------------------------------------------------U.D.E.S./DOC.5
-------- 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 11 de novembro e 9 de dezembro de 2020, no exercício das competências
que lhe foram delegadas pela Câmara Municipal, em reunião de 6 de novembro de 2017,
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 ------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
-------- O vereador José Francisco Rolo iniciou a sua intervenção dando nota que, na sequência da
intervenção do Sr. Presidente relativamente ao apoio às pessoas que estão em situação de
isolamento profilático, foi realizada uma reunião na passada terça-feira on line para reforço da
Equipa de Apoio de Resposta Rápida, para apoio a estas pessoas que tem vindo a aumentar. Todas
as pessoas que estão em isolamento profilático e precisam de apoio ao nível de alimentação, de
medicação e entrega de bens essenciais. As conclusões que tiveram foram que, de facto, é preciso
aumentar a resposta, é preciso haver um reforço da equipa e há mais pessoas a dar apoio. Algumas
pessoas estão isoladas, assim como reforçar a componente de apoio à recolha do lixo doméstico
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contaminado, no sentido de proteger mais essas pessoas. Como disse o Sr. Presidente é
fundamental, caso os números continuem a crescer, aumentar o número de membros desta equipa
que atua sob a coordenação do Gabinete de Gestão do COVID. ---------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.2 - CHEQUE "COMPLEMENTO ALIMENTAR NATALÍCIO 2020" -------------------------U.D.E.S.
-------- Tendo presente a informação social com o número de registo 21400, de 10 de dezembro de
2020, o vereador José Francisco Rolo deu conhecimento à Câmara Municipal que após auscultação
dos técnicos concelhios gestores dos processos de ação social e RSI por parte do Gabinete de Ação
Social e Saúde do Município, foram verificadas as famílias beneficiárias de ajuda alimentar do
Banco de Recursos Sociais, tendo sido priorizadas 125 famílias, a saber: --------------------------------------- Agregados familiares com 1 pessoa – 32 famílias – Cheque-compra de 30,00 € (trinta
euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agregados familiares com 2 pessoas – 47 famílias – Cheque-compra de 40,00 €
(quarenta euros);---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Agregados familiares com 3 pessoas – 24 famílias – Cheque-compra de 50,00 €
(cinquenta e euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Agregados familiares com 4 pessoas – 13 famílias – Cheque-compra de 60,00 €
(sessenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agregados familiares com 5 pessoas – 5 famílias – Cheque-compra de 80,00 € (oitenta
euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Agregados familiares com 6 pessoas – 4 famílias – Cheque-compra de 100,00 € (cem
euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com os valores apresentados, informou que o custo total para a autarquia é de
5.290,00 € (cinco mil, duzentos e noventa euros), tendo proposto à Câmara Municipal, que à
semelhança de anos anteriores, aprove os critérios, montantes e número total de famílias a atribuir
os Cheques-Compra para o Complemento Natalício de 2020, a disponibilizar pelo município aos
agregados familiares beneficiários de ajuda alimentar do Banco de Recursos Sociais de Oliveira do
Hospital, nos termos acima descritos, os quais poderão ser descontados nas superfícies comerciais
aderentes à medida, mediante a compra de produtos predeterminados pelo Gabinete de Ação Social
e Saúde da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O vereador José Francisco Rolo referiu ainda que, atendendo à situação de pandemia gerada
pelo COVID 19, pode ainda haver necessidade de apoiar algumas famílias que não estejam
contabilizadas nesta proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------- Após análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente despesa foi objeto de cabimento e de compromisso. -------------------------------------- Ainda Sobre este assunto, interveio o Presidente da Câmara referindo que “atendendo à
situação de pandemia COVID 19 é provável que haja um aumento do número de famílias a apoiar”,
pelo que considera que “todos os casos, que sejam conhecidos, de famílias que estejam a passar
necessidades, devem ser identificados pelos serviços de ação social da autarquia, em articulação
8
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com as IPSS, para que sejam abrangidas por este complemento, de modo a proporcionar-lhes uma
melhor quadra natalícia”.-----------------------------------------------------------------------------------------4.1.3 – AMBIENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
-------- O Vereador José Francisco Rolo no que ao domínio do Ambiente diz respeito informou a
Câmara Municipal que o Município de Oliveira do Hospital conquistou uma vez mais a Bandeira
Verde ECOXXI 2020, uma distinção atribuída pela Associação Bandeira Azul para a Europa aos
Municípios como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no âmbito de indicadores de
sustentabilidade ambiental local e que é atribuído aos municípios que atinjam mais de 50% nos
indicadores de avaliação. Lembrou que o Município de Oliveira do Hospital concorre a este
galardão desde 2013, cujos resultados resultam da avaliação de 21 indicadores de sustentabilidade
local, facultados pela ABAE, que pretende avaliar a prestação dos municípios em torno de alguns
temas considerados chave: Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável; Sociedade
Civil; Instituições; Conservação da Natureza; Florestas; AR; Água; Energia; Resíduos; Mobilidade;
Ruído; Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território. Ainda no que se refere à edição de 2020,
deu nota que o formulário de candidatura sofreu algumas alterações, tendo resultado a integração de
dois novos indicadores: Indicador 9 – Alterações Climáticas e o Indicador 10 – Saúde e Bem-estar.
Em suma deu conta que da avaliação realizada o Município de Oliveira do Hospital obteve
“excelente desempenho” no Indicador 1 – Promoção da Educação Ambiental, com nota máxima de
12,50 pontos; no Indicador 5 – Transparência, Digitalização e Conectividade, com 4,35 pontos; no
Indicador 7 – Cooperação com a Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e de Promoção do
Desenvolvimento Sustentável, com 1,80 pontos e no Indicador 10 – Saúde e Bem-Estar (Indicador
novo), com 3,43 pontos. Assim e no que se refere à candidatura de 2020, fez saber que o Município
de Oliveira do Hospital obteve uma pontuação de 75,2%, registando assim um aumento da
pontuação na candidatura apresentada em 2020, o que vai permitir hastear novamente a Bandeira
Verde ECO XXI. Deu a saber que a cerimónia oficial de entrega do Galardão Bandeira Verde
ECOXXI decorrerá no dia 16 de dezembro de 2020, em formato digital, momento em que serão
também apresentados os resultados das candidaturas bem como os municípios galardoados com a
Bandeira Verde ECOXXI 2020. Concluiu manifestando assim a sua satisfação pelo facto de desde
2013, e à exceção de um ano, o Município de Oliveira do Hospital ter tido sempre resultados
positivos e sempre a subir. Realçou que “este é o reconhecimento do trabalho conjunto que se faz
no âmbito dos Pelouros do Ambiente, da Floresta, do Desporto e da Educação, estimulando estilos
de vida saudáveis, no âmbito da educação ambiental e das ações que se fazem nas Escolas, ou seja,
da conjugação dos esforços entre os vários pelouros mas também a boa articulação com a Sociedade
Civil, onde devemos destacar que parte do valor e do reconhecimento da nossa postura e das nossas
políticas para a sustentabilidade vem do trabalho que fazemos junto da comunidade,
particularmente junto dos mais novos. Neste âmbito, salientou e sublinhou o trabalho que é feito em
parceria entre o Município de Oliveira do Hospital e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital, que é parceiro importante nas ações de educação ambiental e educação para a
sustentabilidade, também da EPTOLIVA e da ESTGOH. Referiu, porém, que entretanto “o
Município de Oliveira do Hospital, já recebeu uma Medalha que simboliza a renovação do
Galardão, um Diploma que atesta a pontuação, um Estandarte e uma Bandeira Verde, de grandes
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dimensões que à semelhança de anos transatos, será hasteada, oportunamente e em segurança, no
exterior dos Paços do Município. Referiu, contudo, que a atribuição da Bandeira Verde ECOXXI
2020 é um prémio a toda a comunidade oliveirense pelos cuidados que tem na educação ambiental e
na promoção da sustentabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------- Pediu o uso da palavra o vereador João Paulo Albuquerque que interveio realçando que
“recentemente foi publicada uma notícia que dá conta que os líderes europeus, reunidos em
Bruxelas, chegaram a um acordo para reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) em 55% até
2030, em relação aos níveis de 1990”. Felicitou assim o vereador José Francisco Rolo pela
atribuição deste Galardão, afirmando que “estamos no bom caminho”. ------------------------------------------ Interveio também o Presidente da Câmara que felicitou igualmente o vereador José
Francisco Rolo e a sua equipa pelo trabalho desenvolvido, que é auditado e avaliado por uma
entidade externa, manifestando assim a sua satisfação pelo reconhecimento alcançado uma vez mais
em termos ambientais. Disse ainda concordar com o acordo dos líderes europeus para reduzir a
meta das emissões de dióxido de carbono (CO2) em 55% até 2030. Referiu, porém, que no que se
refere ao Município de Oliveira do Hospital considera importante e fundamental que a breve trecho
seja lançada uma nova campanha alusiva à separação de resíduos, à valorização e recolha de
resíduos orgânicos porta-a-porta. --------------------------------------------------------------------------------------- Pediu igualmente o uso da palavra a vereadora Graça Silva que interveio reforçando e
enaltecendo o trabalho das Escolas no âmbito da Educação Ambiental em parceria com o Município
de Oliveira do Hospital através do Pelouro do Ambiente, numa franca articulação entre aquilo que
são os projetos da Câmara Municipal e os projetos das Escolas, que em anos transatos tem levado à
realização de diversas ações de impacto ambiental, designadamente através de ações de plantação
de novas árvores. Enalteceu ainda o facto das Escolas, Professores, Diretores das Escolas e IPSS se
juntarem ao Município de Oliveira do Hospital nestas campanhas, que como referiu “já são
transversais a todas as escolas do concelho de Oliveira do Hospital”. -------------------------------------------- Tomou igualmente o uso da palavra o vereador Nuno Ribeiro, que sobre o assunto interveio
referindo que “estamos todos imbuídos deste espirito”. Neste âmbito recordou que “durante o mês
de dezembro está a decorrer uma atividade denominada Plogging, uma atividade promovida pelo
Município de Oliveira do Hospital, que consiste em correr ou caminhar enquanto se faz a recolha de
resíduos poluentes encontrados durante um percurso”, realçando que “a este propósito, ontem, foi
muito gratificante ver os jovens do Curso de Desporto da EPTOLIVA andarem espalhados pela
cidade de Oliveira do Hospital, devidamente protegidos face aos cuidados a ter em conta por causa
da COVID, a praticarem desporto e ao mesmo tempo a preservarem o ambiente”. ----------------------------- Pediu ainda o uso da palavra o vereador Carlos Carvalheira, que interveio referindo que “há
aqui três palavras fundamentais nesta questão: mentalidade; consciencialização e responsabilidade
ambiental, ou seja, é importante que desde cedo se incutam na nossa comunidade estes três grandes
princípios e, nomeadamente, a Escola tem-no vindo a fazer com dados concretos e objetivos”.
Lembrou que “o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital todos os anos tem recebido o
Galardão ECO ESCOLA, foi pioneiro a nível nacional na eliminação das garrafas de plástico no
AEOH está a lançar uma grande medida que é colocar ECOPONTOS em todas as escolas do
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital para colocação de lixo diferenciado no sentido de
sensibilizar os jovens para esta questão”. Disse ainda que, a seu ver, a COVID 19 veio fazer
esquecer o maior problema da humanidade que é as questões ambientais, pelo que seria positivo que
a nível local possamos dar o exemplo para a defesa intransigente do nosso ambiente. ----------------10
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-------- O vereador José Francisco Rolo retomou o uso da palavra para realçar que “em suma é a
transversalidade e a soma destas ações todas, mais os indicadores do município, que permitem no
final termos a atribuição da Bandeira Verde do Município Sustentável, ou seja, a Bandeira
ECOXXI”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.4 - COMÉRCIO LOCAL - INICIATIVA NATAL 2020 -------------------------------------------U.D.E.S.
-------- No seguimento da informação prestada em anterior reunião sobre este mesmo assunto, o
vereador José Francisco Rolo lembrou que a ADI – Agência para o Desenvolvimento Integrado de
Tábua e Oliveira do Hospital em parceria com o Município de Oliveira do Hospital, durante a época
natalícia do ano de 2020, realizou a campanha “Iniciativa Natal 2020 – Faça Compras no Nosso
Comércio Local – Oliveira do Hospital”, que decorre entre os dias 4 de dezembro de 2020 e 6 de
janeiro de 2021, através das iniciativas “Vales de Natal” e “Concurso de Montras de Natal”. Fez
assim saber que no âmbito da iniciativa “Vales de Natal” - (habilitação dos consumidores a 180
vales de compras (no ano de 2019 eram 20), que vão dos 500€ aos 25€, mediante compras nos
estabelecimentos aderentes, que foram devidamente assinalados conforme o Regulamento. De entre
os 180 vales, há 50 vales para usufruir no setor da restauração) - aderiram até ao momento 269
estabelecimentos comerciais no concelho, faltando ainda algumas confirmações (no ano de 2019
aderiram 144). Verificou-se uma adesão à iniciativa em todas as 16 Freguesias/Uniões de Freguesia
do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Já no que se refere à iniciativa “Concurso de Montras de Natal” – (os prémios são 6 vales de
“Publicidade paga num órgão de comunicação social, local” à escolha do premiado, que vão dos
300€ aos 50€ conforme o Regulamento) – informou que aderiram até ao momento 36
estabelecimentos comerciais (no ano de 2019 aderiram 32), realçando que a votação irá decorrer online na página de Facebook da ADI (ponderação de 55%) e posterior avaliação do Júri (ponderação
de 45%). Disse ainda que os premiados serão divulgados na sessão pública do escrutínio dos
vencedores dos Vales de Natal conforme o Regulamento. ---------------------------------------------------------- No uso da palavra, o vereador José Francisco Rolo deu ainda conhecimento à Câmara
Municipal que, neste âmbito, vai também realizar-se uma Mostra “Da Nossa Terra – Especial
Natal”, que terá lugar, no próximo dia 19 de dezembro, no Mercado Municipal, em que haverá
distribuição de medronheiros, uma campanha de promoção das espécies florestais autóctones, assim
como várias ações de promoção/divulgação através da realização de spot promocional de incentivo
às compras no Natal no Comércio Local de Oliveira do Hospital e de Tábua e ainda uma campanha
publicitária de apelo às compras no Comércio Local na Rádio Boa Nova e colocação de 3 outdoors,
nas principais entradas da cidade. --------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.1.5 - PLANO ANUAL DE FEIRAS PARA O ANO DE 2021 ----------------------------------------U.D.E.S.
-------- Tendo presente a informação dos serviços (Balcão Único), com o registo número 21284,
de 9 de dezembro de 2020, associada ao processo n.º 2020/900.10.503/3, a Câmara Municipal
nos termos e para efeitos do disposto no artigo 80.º, do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 15 de
janeiro, conjugado com o estabelecido no artigo 4.º do Regulamento de Funcionamento das
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Feiras Municipais, deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Anual de Feiras (anual e
bimensais) a realizar em Oliveira do Hospital durante o ano civil de 2021, e que a seguir se
transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------MÊS
Janeiro
Fevereiro

FEIRA ANUAL

FEIRAS BIMENSAIS

dia 03

11 e 31
15 e 28

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

15 e 28
12 e 25
10 e 30
14 e 27
12 e 25
09 e 29
13 e 26

Outubro
Novembro
Dezembro

11 e 31
15 e 28
13 e 26

4.2 - INTERVENÇÃO DA VEREADORA GRAÇA SILVA -------------------------------------------4.2.1 – EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------4.2.1.1 - INFORMAÇÕES DIVERSAS ---------------------------------------------------------------------U.D.E.S.
-------- No que ao domínio da Educação diz respeito e no seguimento da intervenção do vereador
José Francisco Rolo acerca das iniciativas de Natal realizadas pela ADI em parceria com o
Município de Oliveira do Hospital, interveio a vereadora Graça Silva que informou a Câmara
Municipal que, face à impossibilidade de se realizarem as tradicionais atividades de Natal no Largo
Ribeiro do Amaral, em Oliveira do Hospital, optou-se por se levar às Escolas o “Natal Encantado”,
uma ação que decorrerá com diversas atividades online relacionadas com diferentes áreas: cinema,
teatro, música, cultura, desporto, gastronomia e também oficinas criativas, associado a uma visita
do Pai Natal que visitará todas as escolas do 1.º Ciclo. Agradeceu assim ao vereador do Desporto
por estar também a participar nesta iniciativa, assim como também ao vereador José Francisco
Rolo, que é simultaneamente o Presidente da Direção da ADI, por estar a colaborar nesta iniciativa
conjunta desejando que tudo corra bem. Aproveitou para desejar a todos os alunos e Professores
boas férias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu o uso da palavra o vereador Carlos Carvalheira, que interveio reconhecendo que “este
ano estas atividades que são emblemáticas no seio das escolas, têm que ser realizadas de forma
diferente”. Felicitou assim a Câmara Municipal “pela forma original e diferente como vamos na
mesma comemorar esta época natalícia”, realçando que o Agrupamento de Escolas de Oliveira do
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Hospital não poderia deixar de se associar a esta iniciativa e assinalar esta quadra para de uma
forma diferente podermos continuar a manter estas nossas tradições que para os nossos jovens e
crianças são fantásticas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou ainda o uso da palavra o vereador Nuno Ribeiro, que aproveitou para enaltecer e
agradecer aos colaboradores da Câmara Municipal todo o trabalho desenvolvido no âmbito da
decoração de Natal espalhada por toda a cidade, com árvores e diversos espaços urbanos
iluminados, deixando os oliveirenses orgulhosos. -------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.2.2 – CULTURA --------------------------------------------------------------------------------------------4.2.2.1 - INFORMAÇÕES DIVERSAS -------------------------------------------------------------------------- Nada houve a registar neste ponto da ordem do dia pela vereadora Graça Silva.------------4.3 - INTERVENÇÃO DO VEREADOR NUNO RIBEIRO ----------------------------------------4.3.1 - JUVENTUDE - INFORMAÇÕES DIVERSAS -----------------------------------------------U.D.E.S.
-------- O vereador Nuno Ribeiro informou a Câmara Municipal que no âmbito do Orçamento
Participativo Jovem, a votação terminou no passado dia 4 de dezembro, estando agora a ser
preparada a reunião da Comissão de Análise Técnica do Orçamento Participativo Jovem para
proceder ao apuramento do resultado das votações do Orçamento Participativo Jovem’2020. Neste
âmbito, deu nota que, segundo informação dos serviços, verificou-se um aumento considerável de
jovens a participarem na votação dos projetos candidatados ao Orçamento Participativo Jovem
2020, relativamente a anos transatos. A este propósito deu ainda a saber que o Conselho Municipal
da Juventude irá realizar-se no próximo dia 15 de dezembro. ------------------------------------------------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------4.3.2 - DESPORTO - INFORMAÇÕES DIVERSAS ----------------------------------------------------U.D.E.S.
-------- O vereador Nuno Ribeiro no que ao domínio do Desporto diz respeito, informou a Câmara
Municipal que o Município de Oliveira do Hospital concorreu a um Concurso que foi lançado pela
Plataforma Cidade Social, no âmbito da participação do Município no Programa “Município Amigo
do Desporto”, promovido pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto - APOGESD e pela
Cidade Social. Disse tratar-se de um sistema de reconhecimento público de boas práticas na
intervenção dos municípios na área do desporto e atividade física durante a pandemia. Fez assim
saber que este concurso contou com a participação de cerca de 130 autarquias, incluindo o
Município de Oliveira do Hospital que obteve a distinção “Intervenção COVID19
RECOMENDADA | 2020”, atribuída pela rede, pelas boas práticas que implementou, nos seus
equipamentos e programas desportivos, durante a pandemia. ----------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra, o vereador Nuno Ribeiro deu conhecimento à Câmara Municipal
que em virtude de o governo ter atualizado, este sábado, o mapa de risco do país, que diferencia as
medidas de combate à covid-19 por concelho, de acordo com a incidência da doença e dessa
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atualização resultarem medidas específicas, e atendendo a que, lamentavelmente, Oliveira do
Hospital passou a fazer parte dos Concelhos de Elevado Risco, foi enviado um comunicados a todos
os clubes do concelho de Oliveira do Hospital a informar que de acordo com a alínea d) do artigo
37º do Decreto Nº9/2020 de 21 de novembro, que refere que “as instalações desportivas, quando
destinadas à prática desportiva federada, devem encerrar até ás 22:30horas”, o Pavilhão
Desportivo Municipal passa a encerrar às 22:30 horas (até novas indicações). ---------------------------------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------Seguidamente e antes de dar por terminada a presente reunião, o Presidente da Câmara pediu
o uso da palavra o vereador Carlos Carvalheira que aproveitou para se congratular pelo facto de o
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital ter obtido o selo EQAVET- Sistema de Garantia
da Qualidade da Educação e Formação Profissional, por três anos, que certifica a conformidade do
ensino e formação profissionais ministrados no Agrupamento de Escolas, de acordo com o Quadro
de Referência Europeu de Garantia de Qualidade. Lembrou que por falta de financiamento o
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital passa por grandes obstáculos para poder
proporcionar Cursos Profissionais aos alunos do concelho, considerando assim que “a atribuição do
selo EQAVET é a confirmação da qualidade do trabalho que é desenvolvido no Agrupamento de
Escolas de Oliveira do Hospital, e que, na sua opinião, é um orgulho para a escola e para o
concelho” Concluiu afirmando que “é o resultado de um trabalho árduo, complicado, hercúleo, mas
que valeu a pena”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara felicitou o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital pela
obtenção deste selo, realçando que “é sinal do excelente trabalho que é desenvolvido pelo
Agrupamento e do trabalho que se faz na área da Educação no concelho”, recordando que a
EPTOLIVA também tem sido reconhecida, e premiada, pelo seu empenho. ------------------------------------ Interveio igualmente o vereador José Francisco Rolo, e simultaneamente membro do
Conselho Geral da EPTOLIVA, subscrevendo as palavras do Presidente da Câmara, realçando que
“todos nós podemos testemunhar o esforço de constante valorização dos cursos profissionais, assim
como o esforço que houve na organização e afinação de procedimentos para se obter este selo”, que
em seu entender “é uma forma de premiar o esforço e de valorizar a escola pública, que é a escola
de todos nós”. Aproveitou para felicitar ainda o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital
por ter iniciado o seu novo programa de distribuição de equipamentos digitais aos alunos da escola,
um projeto, que como referiu, também é muito interessante e que valoriza a escola.--------------------------- Usou igualmente da palavra a vereadora Graça Silva que também felicitou o Agrupamento
de Escolas de Oliveira do Hospital pela obtenção deste selo, realçando que é muito importante em
termos de oferta formativa para o Agrupamento de Escolas. ------------------------------------------------------- Ainda no uso da palavra, a vereadora Graça Silva realçou e destacou o excelente trabalho
desenvolvido pelos funcionários e colaboradores da Câmara Municipal na iluminação e decoração
natalícia colocada por toda a cidade, recordando que a alguns dos elementos decorativos foram
construídos por funcionários no Estaleiro Municipal. --------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara corroborou das palavras da vereadora Graça Silva, reconhecendo
que a iluminação e decoração da cidade, está simples mas muito bonita. --------------------------------- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL -------------------------------------14
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-------- A Câmara Municipal sob proposta do Presidente deliberou, por unanimidade, agendar
uma reunião extraordinária para o próximo dia 14 de dezembro, pelas 15:00 horas. --------------------- 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 dezoito minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser
devidamente assinada pelo Sr. Presidente da Câmara. E eu, João Manuel Nunes Mendes, a redigi e
subscrevi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------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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