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ATA Nº 25/2022 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022  
 
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala das 
sessões dos Paços do Concelho reuniu a Câmara Municipal sob a presidência do Presidente 
da Câmara Municipal, Salvador Malheiro Ferreira da Silva, com a presença dos Vereadores, 
Domingos Manuel Marques Silva, Ana Isabel Tavares Cunha, Alcides Cardoso Alves, 
Alexandre Valente Rosas Caetano, António Carlos Silva Monteiro Bebiano, Maria Júlia 
Lopes Oliveira, Márcia Celeste Valinho Dias Gonçalves e Rúben Américo Jorge Ferreira. ----  
 
Achava-se igualmente presente Susana Cristina Teixeira Pinto, Diretora do Departamento 
Administrativo, Jurídico e Financeiro, coadjuvada por Mário Rui Almeida Barata, ao abrigo 
da deliberação proferida pela Câmara Municipal em 14 de Outubro de 2021, relativa à 
elaboração das atas das reuniões do órgão, e do despacho de coadjuvação emanado pela 
Diretora de Departamento Administrativo, Jurídico e Financeiro. ----------------------------------  
 
Às 09:45 horas o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. -------------------------------------  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara Municipal deu início à reunião desejando a todos votos de 
boas festas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
De seguida referiu a realização neste período de diversas reuniões, nomeadamente, do 
Conselho de Administração da ADRA, na qual procurou acelerar a concretização da obra de 
construção da rede de saneamento em S. Vicente de Pereira, que consta do plano de 
investimentos de empresa para 2023; e do Conselho Intermunicipal da CIRA, onde foi 
decido o lançamento do concurso público para a dragagem de todos os cais da Ria de Aveiro, 
e onde ficou expresso o descontentamento generalizado por parte dos municípios 
relativamente às tarifas praticadas pela ERSUC e a consequente dificuldade em aprovar os 
novos tarifários em sede dos órgãos municipais. Foi ainda, informado de que o processo da 
rede de transportes está a avançar e tudo indica que no início do segundo semestre de 2023 
teremos a nova rede de transportes a funcionar. --------------------------------------------------------  
Informou, ainda, da reunião do Conselho Geral da ANMP, na qual foi aprovado os pareceres 
favoráveis aos diplomas que regulamentam a transferência de competências nas áreas da 
saúde e segurança social. -----------------------------------------------------------------------------------  
Deu ainda conta da sua presença na reunião do Conselho Consultivo da ERSUC, que contou 
com a presença de representantes de todos os Municípios com participação na empresa, e nos 
quais impera absoluto descontentamento relativamente às novas tarifas praticadas pela 
empresa e pelo serviço que esta tem prestado. ----------------------------------------------------------  
De seguida, destacou o lançamento de mais uma edição, a 22ª, da revista Dunas – Temas & 
Perspetivas, que em cada edição valoriza o que é nosso, recuperando memórias, histórias e 
saber. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Salientou o prémio atribuído ao Município de Ovar pela Plataforma Municipal dos Objetivos 
de desenvolvimento Sustentável, no domínio Planeta, na categoria Projetos Locais, com o 
projeto Fishing The Plastic, tendo a atribuição decorrido durante a Conferência ODSLocal22.  
Na área da Juventude, salientou o reconhecimento do Município de Ovar, como Município 
Amigo da Juventude, pelas suas iniciativas e políticas de apoio à juventude, que considera 
prioritárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na área social, destacou a atribuição ao Município de Ovar do galardão Autarquia Solidária, 
tendo sido um dos 50 Municípios agraciados com esta distinção, atribuído no âmbito do 
programa Cidade Social, que reconhece as boas práticas e a implementação de programas 
comunitários que contribuam para o desenvolvimento de sociedades mais solidárias e 
equitativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na área desportiva, destacou a realização da 1ª corrida de São Silvestre Esmoriz/Cortegaça, 
que decorreu com grande sucesso e participação. ------------------------------------------------------  
Informou da visita a Ovar do novo Comandante da Divisão de Espinho da PSP, na qual a 
Esquadra de Ovar está integrada, Subintendente Fernando Santos, assim como, da visita do 
executivo municipal aos Postos Territoriais da GNR de Ovar Esmoriz, tendo sido recebido 
pelos respetivos comandantes, Sargentos Ajudantes Sousa Ribeiro e Paulo Oliveira, e pelo 
Comandante do Destacamento de Ovar, Tenente Rúben Rocha. -------------------------------------  
Realçado, com especial agrado a instalação em S. Vicente de Pereira de uma nova caixa 
Multibanco, algo que a população da referida freguesia há muito ansiava, e a entrega de 
cinco novas habitações sociais, no âmbito da Estratégia Local de Habitação do Município de 
Ovar – 1º Direito, no Cadaval e no Furadouro. ---------------------------------------------------------  
Por fim, salientou a visita do Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do 
Ambiente, Dr. Nuno Lacasta, que acompanhamos numa visita à Flex e à Sorgal, e durante a 
qual foram abordados diversos assuntos, designadamente, a premência na realização de obras 
de defesa da costa, nomeadamente, a obra de manutenção da defesa aderente no Furadouro e 
a concretização dos quebramar destacados, para além de assuntos relacionados com a recolha 
e tratamento dos resíduos urbanos, licenciamento ambiental e alteração do PDM, 
nomeadamente, quanto à posição assumida recentemente pela CCDR Centro, que levou à 
retirada do assunto da agenda da presente reunião da Câmara Municipal.  -------------------------  
O senhor Vereador Antonio Bebiano, relativamente à alteração do PDM, esclareceu que a 
CCDR Centro assumiu um entendimento diverso daquele que tinha vindo a ser assumido 
pela Câmara Municipal e pela APA, exigindo a apresentação, desde já, do estudo de impacto 
ambiental, algo que, apesar do promotor o ter efetuado, se considerou não ser necessário 
apresentar nesta fase.  ---------------------------------------------------------------------------------------   
Perante este entendimento, foi decido, não avançar com a aprovação final da alteração pela 
Câmara Municipal, sendo que, o promotor irá apresentar o estudo de impacto ambiental já 
efetuado, seguindo-se os trâmites necessários com vista à conclusão do processo de alteração 
do PDM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A senhora Vereadora Márcia Valinho questionou quanto à situação de grave inundação, 
registada na Rua Gil Eanes, no Furadouro, que segundo os moradores, decorreu do desvio 
através de condutas, das águas pluviais que originalmente se acumulavam na rotunda da 
varina. Esta situação está a originar inundações em habitações. -------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que teve conhecimento da situação, 
realçando que se trata de uma área referenciada como um ponto negro no que se refere a 
inundações, sendo que a inundação que ocorreu mais concretamente na Rua Gil Eanes, 
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resultou dos trabalhos que foram realizados com o objetivo de resolver o problema em toda 
aquela área, Rotunda das Varinas e área circundante, e que devido à forte pluviosidade que 
ocorreu, provocou a inundação na referida rua. No entanto, está já prevista uma intervenção a 
curto prazo, no sentido de minimizar a ocorrência de inundações naquele local, sendo que o 
trabalho de fundo, a concretizar durante o ano de 2023, passa por refazer toda a conduta de 
águas pluviais entre a Rotunda das Varinas e a Rotunda do Carregal. ------------------------------   
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E 

FINANCEIRO ---------------------------------------------------------------------------  
 
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA 
NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. ---------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara Municipal e a senhora Vereadora Júlia Oliveira, não 
participaram na discussão e votação do assunto, por não terem estado presentes na referida 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 744/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata. ---------------------------------------------------  

 
CRIAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE AVEIRO - PARA 
CONHECIMENTO. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento da comunicação do senhor 
Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, considerando que, dada a importância do 
assunto, a Câmara Municipal deveria tomar uma posição, se possível por unanimidade, tanto 
mais, que o presente executivo municipal, para além da competência política, tem 
competência técnica, derivado ao facto dele fazerem parte pessoas com reconhecidas 
competências técnicas na área da saúde. -----------------------------------------------------------------  
Considerou, ainda, que este é um assunto que deve ser discutido com total transparência, 
devendo haver abertura de todos para a formulação de um texto comum, o mais consensual 
possível, uma vez que todos representamos a população do concelho de Ovar e defendemos 
os seus interesses. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda importante, que na posição que venha a ser assumida, fiquem bem 
vincadas as condições de que não abdicaremos, em nenhuma circunstância. ----------------------  
Mais informou, que recentemente foi contactado pelo senhor Ministro da Saúde, que lhe deu 
conhecimento da intenção de reorganizar o Serviço nacional de Saúde, privilegiando a 
criação de Unidades Locais de Saúde, integrando os cuidados de saúde primários e os 
cuidados de saúde hospitalares, estando prevista a integração do concelho de Ovar na futura 
ULS da região de entre o Douro e Vouga. ---------------------------------------------------------------  
Nessa ocasião, reiterou a postura de colaboração da Câmara Municipal, não assumindo 
qualquer obstáculo de princípio a uma discussão na procura da melhor solução para o 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Posteriormente, a pedido do senhor Diretor Executivo do SNS, foi efetuado uma reunião com 
a Comissão Executiva, na qual foi reafirmada  a intenção de integrar Ovar na futura ULS de 
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Entre o Douro e Vouga, tendo sido apresentadas como vantagens, nomeadamente quando ao 
futuro do Hospital de Ovar e ao serviço de urgência, a duplicação do bloco operatório do 
Hospital de Ovar e o aumento das suas consultas de especialidade, e a referenciação dos 
doentes às urgências do Hospital da Feira. --------------------------------------------------------------  
Salientou que esta é uma área da competência do Ministério da Saúde, e não está dependente 
da posição dos órgãos municipais. ------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que, posteriormente, surgiram outros contactos, no sentido da criação de uma 
ULS da Região de Aveiro, e da possível integração de Ovar nesta ULS, sendo garantido a 
manutenção de todos os aspetos e vantagens anteriormente referenciados para o Hospital de 
Ovar, assim como a manutenção da referenciação de doentes ao hospital da Feira. --------------  
Considerou que, não escamoteando que Ovar pertence à Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro, também é verdade que cerca de 90% dos doentes provenientes de Ovar se 
deslocam para as unidades hospitalares a norte do concelho, com especial incidência para o 
Hospital da Feira. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Reiterou que a Câmara Municipal defende um sistema local de saúde, que integre os vários 
níveis dos cuidados de saúde, na promoção da saúde da população e da sua qualidade de 
vida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reconhecendo a legitimidade do Ministério da Saúde para implementar as medidas que 
considera necessárias e mais adequadas ao bom funcionamento do SNS, e que a solução de 
reorganização através da criação da ULS possa ter vantagens, pelo facto de integrar os 
cuidados de saúde primários e hospitalares, deixou claro que, na sua opinião, para a Câmara 
Municipal expressar a sua concordância, com qualquer que seja a solução encontrada, terão 
que ser asseguradas as seguintes condições:  valorização do Hospital de Ovar, através do 
aumento da capacidade do respetivo bloco operatório e aumento do número de consultas 
externas disponibilizadas; referenciação completa dos doentes do concelho às unidade 
hospitalares a norte; e  abertura dos postos médicos de Arada e Maceda. --------------------------  
O senhor Vereador Domingos Silva recordou que, já em 2016, houve a intenção de integrar o 
concelho de Ovar numa ULS, de Entre o Douro e Vouga, com a apresentação do plano de 
negócios da referida Unidade, e que após reflexão nos órgãos municipais e com a 
comunidade, foi considerado que o referido plano não servia e como tal, houve uma oposição 
a essa mesma integração, tendo o processo de criação da ULS sido posteriormente cancelado.  
Mais recentemente, a Câmara Municipal promoveu a elaboração de um projeto de Sistema 
Local de Saúde, que foi bem acolhido pela estrutura do Ministério da Saúde, tendo sido 
constituído um grupo de trabalho para o seu desenvolvimento e eventual implementação, que 
após várias reuniões de trabalho, deixou de funcionar. ------------------------------------------------  
Face às atuais intenções de criação e implementação de várias ULS, nomeadamente de Entre 
o Douro e Vouga e da Região de Aveiro, importa reafirmar as questões que consideramos 
essenciais e que devem ser salvaguardadas: a referenciação dos doentes aos hospitais a norte, 
tendo em consideração não só a proximidade geográfica, mas também a opinião 
extremamente negativa que as pessoas tem do hospital de Aveiro; a criação de uma Urgência 
Básica no Hospital de Ovar; o reforço dos cuidados de saúde primários, com a abertura dos 
Postos Médicos de Arada e Maceda; e o desenvolvimento e implementação do Sistema Local 
de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Alcides Alves referiu que, tendo tomado conhecimento desta decisão, 
considerou-a com certidão de óbito do nosso projeto do sistema local de saúde, projeto que 
considerou muito positivo, uma vez que permitiria uma efetiva integração dos cuidados de 
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saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares e respondia aos problemas e 
necessidades do concelho na área da saúde, devendo constituir uma das reivindicações do 
Município o desenvolvimento e implementação do sistema local de saúde. -----------------------  
No que se refere às ULS’s, considerando que a filosofia é boa porque assegura a integração 
dos cuidados primários e hospitalares, considerou que a ULS da Região de Aveiro interessa a 
Aveiro e à CIRA, mas não interessa a Ovar. ------------------------------------------------------------  
O historial do concelho nas questões da saúde demonstra que temos sido ludibriados, sempre 
que se pôs em questão a manutenção dos serviços em Ovar, seja a maternidade, a urgência ou 
outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nesta situação, e a manter-se a integração dos serviços de saúde concelhios na ULS da 
Região de Aveiro, futuramente, apesar de todas as promessas feitas e escritas – Ovar tem 
sido uma vítima de promessas - a realidade, será a referenciação dos doentes de Ovar ao 
Hospital de Aveiro, criando, toda a espécie de constrangimentos, e dificuldades acrescidas no 
acesso aos cuidados de saúde, dos nossos munícipes,  uma vez que as dotações orçamentais 
da futura ULS da Região de Aveiro serão definidas tendo em conta os utentes abrangidos, 
constituindo-se os nossos munícipes – mais de 55000 -  como condição de viabilização 
económica, pois na minha opinião e a fazer valer o expresso no ofício do de do SNS “ nesse 
sentido, e também na esteira da opção legislativa e orçamental efetuadas e em fase de 
consolidação da empresarialização de todas as unidades hospitalares” esta falsa 
reorganização dos serviços de saúde que é a criação destas ULS’s, apenas tem propósitos 
economicistas em detrimentos dos interesses das populações, desrespeitando princípios 
maiores da lei da bases da saúde, nomeadamente o que afirma que “os serviços de saúde se 
estruturam e devem funcionar de acordo com o interesse dos utentes”; a ser assim, sob pena 
de se fazer tábua rasa do legislado, que sejam, então, considerados os interesses dos vareiros 
que passam pela implementação, no terreno, do nosso serviço local de saúde; com a 
valorização do nosso hospital, dotando-o de mais valências e serviços, sem esquecer aquilo 
que sempre nos foi prometido:  a implementação do SUB, e acima de tudo quem 
circunstância nenhuma, se deixe de considerar  a referenciação do concelho de Ovar ao 
CHEDV e  a outros hospitais a norte do concelho: VNGaia e Porto. --------------------------------   
Mais referiu que, dada a localização geográfica do concelho, a opção que melhor serve o 
concelho é a sua integração na ULS de Entre o Douro e Vouga, porque é a única que garante 
a verdadeira referenciação ao Hospital da Feira. -------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara Municipal considerou que poderá não ser o momento de 
assumir uma posição firme na opção pela integração numa das ULS em causa, assumindo 
uma posição de que a melhor opção será aquela que assegure a referenciação ao Hospital da 
Feira, e o desenvolvimento do Hospital de Ovar, quer ao nível do bloco operatório, quer ao 
nível das consultas externas e urgências, o reforço dos cuidados de saúde primários no 
concelho, e a implementação do Sistema Local de Saúde. --------------------------------------------  
A senhora Vereadora Júlia Oliveira corroborou todas as declarações já proferidas. 
Reconhece que o estatuto de SPA (sector público administrativo) do Hospital de Ovar é um 
enorme constrangimento à gestão dos cuidados de saúde em Ovar e que a articulação entre os 
cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares é indispensável ao continuo dos 
cuidados de saúde.  O modelo gestacional de ULS pela sua natureza de EPE (entidade 
pública empresarial) é mais ágil e teoricamente mais integrativa na prestação de cuidados. ----  
Para Ovar já foi equacionado e trabalhada a integração do Hospital Dr.º Francisco Zagalo de 
Ovar e dos Cuidados de Saúde Primários do Concelho na ULS Entre Douro e Vouga. Nesse 
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sentido foi elaborado o plano de negócios da ULS de Entre Douro e Vouga, que não dava 
garantias de valorização da atividade hospitalar no Hospital Dr. Francisco Zagalo de Ovar, 
nem de manter o nível de resposta, à data dos cuidados de saúde primários, que após 
auscultados os interlocutores da saúde no concelho,  tinha muitas lacunas e não assegurava e 
não assegurava uma série de questões importantes, levou a uma posição de que esse plano de 
Negócios não servia o concelho de Ovar.  ---------------------------------------------------------------  
A autarquia manteve sempre a preocupação na qualidade da resposta em saúde para os 
munícipes, atestada por todas as parcerias com as Unidades de Saúde e com o Ministérios da 
Saúde. Assim e no sentido de encontrar uma resposta ajustada à dimensão do concelho, 
suficientemente grande e com um tecido populacional residente e circulante que justifica 
uma resposta individualizada de saúde, e pequeno tendo em conta o número de cut off 
estabelecido em 70 000 habitantes. Por referencia a modelos internacionais de cuidados de 
saúde para fazer face às crescentes necessidades de maior literacia em saúde, prevenção e 
promoção de saúde, crescentes necessidades de suporte a doenças crónicas incapacitantes e 
da população geriátrica, concentração de respostas tecnológicas de ponta para intervenções 
precisas e eficazes, e continuidade de cuidados em proximidade foi trabalhado e apresentado 
o modelo piloto  e prospetivo de SLS (Sistema local de Saúde) que mais não era que um 
sistema territorialmente delimitado, com um financiamento per capita ( semelhante ao da 
ULS), mas mais aberto, flexível e capaz de contribuir nesta fase transformacional do SNS de 
perceber ao longo do percurso do utente os custos específicos a atribuir a respostas de 
cuidados de saúde primários, secundários, terciários e quaternários e assim entender onde 
cada valor em custo é maios valor em saúde.  -----------------------------------------------------------  
A opção pelo modelo de ULS e a perceção de maiores resultados é ainda muito subjetiva e 
apenas por referência a estudos que comparam com respostas implantadas claramente 
esgotadas e insuficientes. Contudo os mesmos estudos não demonstram resultados similares 
entre as ULS já implementadas e apontam para uma maior eficácia quando cuidados de 
saúde centralizados nos cuidados de saúde primários e com polos hospitalares menos 
diferenciados. Em saúde, o efeito de escala tem também de ter em conta a complexidade dos 
cuidados de saúde e da proximidade. Os custos diretos no sistema e indiretos das famílias na 
mobilidade é relevante. E neste ponto a referenciação hospitalar para a população de Ovar 
tem de ser sempre a Norte (proximidade e fluxo natural da população). ----------------------------  
Em qualquer modelo, considerou que se deve acautelar a afirmação e valorização do Hospital 
de Ovar pelo risco que corre de esvaziamento, e o que isso implicará na comunidade de Ovar 
como um todo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
No atual contexto de urgência transformacional, com a obra do bloco em curso e o impacto 
de risco experiencial controlado, numa fase de restruturação dos cuidados de saúde a Norte 
(USL EDV) e a Sul (ULS RA), o modelo piloto prospetivo, e que ser quer monitorizado e 
acompanhado pela ACSS e Universidade, de SLS, parece o que melhor assegura uma 
resposta para a população de Ovar e para o SNS.  ------------------------------------------------------  
No imediato, e pelo  anteriormente exposto, propôs que a posição da Câmara Municipal 
deveria ir no sentido de os planos de negócios a ser elaborados para as ULS de Entre Douro e 
Vouga e da Região de Aveiro, incluíssem Ovar, permitindo que, posteriormente, se possa 
avaliar e ponderar a melhor solução para os cuidados de saúde do concelho. ----------------------  
A senhora Vereadora Márcia Valinho considerou que o concelho de Ovar será sempre muito 
interessante para qualquer plano de negócio, porque permite dar escala a qualquer que seja a 
ULS, dado que o modelo de financiamento se baseia na capitação. ---------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR 

ATA Nº 25/2022 - 22 de dezembro de 2022  

            246 
 

Importa então salvaguardar a equidade ao acesso aos melhores cuidados de saúde, em centros 
de excelência. Deste forma, a referenciação de doentes deverá ser feita ás unidades de saúde 
a norte do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Considera que não está demonstrada o bom desempenho e funcionamento das ULS’s 
implementadas no pais, sendo que a ULS que tem obtido melhor desempenho é a de 
Matosinhos, criada como projeto piloto em 1999. Tal se deve entre alguns fatores ao facto de 
ser circunscrita a um concelho, portanto uma autarquia, um hospital e três centros de saúde; 
portanto um território bem delimitado e pouco disperso. ----------------------------------------------  
Relembrou igualmente que importa defender com vigor o sistema local de saúde (projeto 
piloto) à semelhança do que sucedeu com a experiência do hospital São Sebastião no final 
dos anos noventa, projeto esse que se tornou um sucesso e que foi replicado por todo o pais.  -  
Por fim, considerou que se deve acautelar o futuro do Hospital de Ovar, que corre o risco de 
esvaziamento e até desaparecimento, com a integração tendo como experiência outras 
integrações já ocorridas e o facto de as instalações não pertencerem ao SNS e sim à Santa 
Casa da Misericórdia. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara Municipal considerou que a reflexão e discussão foi muito 
profícua, sendo que, no âmbito da transferência de competências, que permite a equação de 
situações piloto, poderá haver condições para o desenvolvimento do nosso projeto do sistema 
local de saúde, assim como, será importante sugerir que Ovar seja considerado no plano de 
negócios das ULS’s de Entre Douro e Vouga e da Região de Aveiro, por forma a, 
posteriormente, Ovar possa assumir uma opção com vista á sua integração numa das duas 
ULS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por fim, propôs que as senhoras Vereadoras Júlia Oliveira e Márcia Valinho possam elaborar 
um texto que consubstancie a posição da Camara Municipal de Ovar relativamente a esta 
matéria, o que foi feito, passando então a ser a seguinte tomada de posição da Câmara 
Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

“CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR – TOMADA DE CONHECIMENTO – 
TOMADA DE POSIÇÃO - DELIBERAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO DO SNS - 

CRIAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE AVEIRO 
 
Em 22 de dezembro de 2022, a Camara Municipal de Ovar (CMO) tomou oficialmente 
conhecimento do   ofício da Direção Executiva do Sistema Nacional de Saúde (DE– SNS), 
dando conta da deliberação tomada para a constituição de um Grupo de Trabalho (GT) com a 
“missão de elaborar o plano de negócios da futura Unidade Local de Saúde da Região de 
Aveiro, E. P.E (ULS-RA)”, datado de 09 de dezembro de 2022, de acordo com o propósito, 
bem explicado na deliberação do DE-SNS, para a integração pura e simples do Hospital Dr. 
Francisco Zagalo de Ovar (HFZ) e dos Cuidados de Saúde Primários de Ovar na constituição 
da ULS-RA. Tal determinação sugere uma orientação única e pré-definida, contrária a 
princípios basilares da lei de Bases da Saúde, nomeadamente a que refere que “as autarquias 
locais participam na ação comum a favor da saúde coletiva e dos indivíduos, intervêm na 
definição das linhas de atuação em que estejam diretamente interessadas e contribuem para a 
sua efetivação dentro das suas atribuições e responsabilidades (base IX da Lei da Bases da 
Saúde), posição que merece, desde já e à partida, o desacordo da Camara Municipal de Ovar, 
salvaguardando, contudo, o que a seguir se expõe. -----------------------------------------------------  
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A posição do executivo municipal, assenta no acolhimento dos ecos da comunidade de que é 
porta-voz, e como tal contrária a qualquer referenciação que não seja a norte do concelho de 
Ovar, e na avaliação cuidada da informação, até à data disponibilizada, e por valorização dos 
considerandos de seguida elencados: ---------------------------------------------------------------------  
1. A eleição do modelo ULS (Unidade Saúde Local) como o principal instrumento para a 

modernização do SNS, com objetivo “de qualificar a resposta do SNS, simplificando os 
processos, incrementando a articulação entre equipas de profissionais de saúde, com foco 
na experiência e nos percursos entre os diferentes níveis de cuidados utilizados pelos 
utentes, promovendo a integração, com maior proximidade das instituições, numa mesma 
área geográfica, aumentando a autonomia gestionária, melhorando a participação dos 
cidadãos, das comunidades, dos profissionais e das autarquias na definição, 
acompanhamento avaliação das politicas de saúde, maximizando o acesso e a eficiência 
do SNS” é uma decisão da DE-SNS e da Tutela. Contudo compete ao Município de Ovar 
continuar a assumir o enfoque no dever de proteção da saúde, a partir da articulação entre 
todos os setores e agentes de saúde, de modo que cada um, de forma alinhada e 
complementar, incorpore a saúde e o bem-estar como componentes centrais no 
desenvolvimento da sua missão. Razão pela qual nos últimos anos, e mesmo sem 
assunção de quaisquer transferências de competências na área da Saúde, a CMO tem 
investido nos cuidados de saúde primários (Unidade de Saúde de Maceda, Arada, Válega, 
S. Vicente de Pereira e Furadouro-Ovar) e no Hospital de Ovar (HFZ). -----------------------  

2. As oito ULS já implantadas, nomeadamente: ULS-Matosinhos (1999), Norte Alentejano 
(2007), Guarda (2008), Baixo Alentejo (2008), Alto Minho (2008), Castelo Branco 
(2010), Nordeste Alentejano (2011) e Litoral Alentejano (2012), ainda foram pouco 
estudadas quanto à sua eficiência e resultados em saúde. Contudo alguns estudos 
apontam para uma maior eficiência dos modelos ULS em comparação com os modelos 
de articulação dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares preservando a 
identidade de cada uma delas. Para além de eventual predisposição para modelos de 
prestação diversos, infere-se que os determinantes associados à integração de cuidados e 
ao modelo de financiamento per capita são relevantes no escasso impacto positivo 
constatado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A criação de duas novas ULS (2023) com impacto no território do Concelho de Ovar, a 
ULS Entre Douro e Vouga e a ULS da Região de Aveiro exige uma reflexão feita por 
toda a comunidade Ovarense, tanto mais que se perspetiva a cessação do modelo SPA 
(sector público administrativo) na saúde e prontamente a necessidade de redefinição da 
natureza jurídica e modelo de prestação do HFZ.  -------------------------------------------------  

4.  A avaliação prévia de um plano de negócios para a criação da ULS EDV (2016) que 
integrava as respostas em saúde do SNS do Município de Ovar, que por não dar 
quaisquer garantias de preservar um polo de resposta hospitalar diferenciadora em Ovar e 
um elevado risco de redução do nível de maturidade das USF no Concelho de Ovar à 
data, foi tecnicamente rejeitado por todos os interlocutores na saúde auscultados e 
politicamente ratificado por todas as forças políticas. Em devido tempo, a opção da 
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Tutela foi de suspensão e não de ajustamento do Plano às necessidades elencadas pela 
comunidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5.  A integração de cuidados, é, na ótica do Executivo Municipal, uma urgência para a 
sustentabilidade do SNS por redução de redundâncias, indispensável para uma resposta 
eficiente e de qualidade às necessidades de cuidados de saúde por foco nos cuidados de 
saúde primários, e na crescente ambulatorização dos cuidados de saúde secundários e 
terciários, e ainda a melhor resposta conhecida para a gestão dos cuidados de saúde 
quaternários, e, portanto, a desenvolver com e para as comunidades. Mais, na valorização 
do conjunto das especificidades do Concelho de Ovar, em 2018, foi apresentada à então 
Secretaria de Estado da Saúde e à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) a 
disponibilidade da Câmara de Ovar em ser parceiro do Ministério da Saúde (MS), no 
enquadramento do HFZ e dos Cuidados Primários de Saúde no Município de Ovar, 
dentro do SNS, por concretização e implementação  do conceito de Integração de 
Cuidados, que se designou Sistema Local de Saúde - In Ovar Saúde, pelo seu potencial  
transformacional e de maior adequação à pressão demográfica, a gestão da  carga de 
doença crónica e de mitigação de risco por promoção de estilos de vida saudáveis e de 
utilização racional de recursos.  -----------------------------------------------------------------------  

6. Modelo piloto, porque se propunha a implementar um modelo de Integração de 
cuidados, sob avaliação, (externa), continua e prospetiva da ACSS, com apoio técnico-
científico do Ensino Superior, num território de dimensão controlável e com potencial de 
reproduzir uma diversidade de desafios de integração, articulação e filiação, para uma 
resposta efetiva (inovadora) de saúde ao longo de todo o ciclo de vida com a garantia de 
equidade de acesso e ganhos potencias em resultados em saúde. Maior eficiência por: (a) 
enfoque na promoção, educação e prevenção em saúde; (b) por agilização de percursos 
em rede, com subprocessos bem definidos quanto aos inputs de entrada e de saídas, 
garantia de satisfação de qualquer necessidade efetiva (doença) no tempo certo, pela 
pessoa certa, com a técnica e os meios certos; (c) recurso à metodologia de gestão de 
caso; (d) redução de redundância de cuidados ou serviços; (e) mitigação dos custos 
diretos e indiretos associados à mobilidade. E também, pela primeira vez, por 
caraterização e cálculo de custos efetivos ao longo do percurso da pessoa, por 
classificação de doentes e determinação de grupos homogéneos de diagnóstico.  O 
Projeto mereceu o seu acolhimento, ao ponto de ter designado um grupo de trabalho para 
o efeito, e que do ponto de vista de verdadeira transformação e modernização do SNS, até 
evidência contrária, importa agora repristinar. Tanto mais oportuno, quanto alargado no 
âmbito da definição de tipo de competências e de modelo para a transferência de 
competências em saúde em equação paralela.  -----------------------------------------------------  

Assim, consciente da sua realidade e antevendo uma maior intervenção dos municípios, por 
delegação de competências, também na área da saúde, a Câmara de Ovar está disponível para 
promover a maior abertura e abordagens consultivas. -------------------------------------------------  
Entretanto, e no imediato, do mesmo modo que fomos incluídos no modelo de negócios da 
ULS RA deverá efetuar-se também a incorporação do município no modelo de negócios da 
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ULS de Entre Douro e Vouga, por forma a uma tomada de decisão que melhor salvaguarde o 
interesse do município e da sua população.--------------------------------------------------------------  
Retomar o modelo Sistema Local de Saúde (SLS), por mais abrangente e mobilizador das 
estruturas locais, e tanto mais que com os dados disponíveis, nesta fase, nenhuma das 
estruturas hospitalares atuais, (CHEDV e/ou CHBV), com ou sem o HFZ-Ovar, reúne 
condições para assegurar uma resposta efetiva e muito menos de qualidade, para a 
comunidade de Ovar.   --------------------------------------------------------------------------------------  
 Qualquer que seja o modelo a propor importa salvaguardar: ----------------------------------  

• O respeito pelos fluxos sociológicos de movimento da população salvaguardando as 
curtas distâncias e menor tempo de acesso às unidades prestadoras de cuidados em 
rede, constituindo-se a norte, pela proximidade evidente, a referenciação a considerar; 

• A articulação efetiva entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários, 
por integração da prestação de cuidados e gestão de casos, por fluxos ágeis na rede de 
cuidados hospitalares estabelecida ou a definir; -----------------------------------------------  

• A preservação e ampliação da capacidade e missão do HFZ, concretamente por: --------  
o Duplicação da atividade cirúrgica do HFZ por otimização da nova estrutura do bloco 

operatório; -------------------------------------------------------------------------------------------  
o Aumento da carteira de serviços com a introdução de novas especialidades; -------------  
o Internalização de Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica (MCDT), 

incluindo de reabilitação; --------------------------------------------------------------------------  
o Incremento das respostas assistências no domicílio, por crescimento da Unidade de 

Hospitalização Domiciliária (UHD) do HFZ; --------------------------------------------------  
o Aumento da capacidade do internamento em 30%; -------------------------------------------  
o Viabilização do investimento do piso 0 do bloco operatório; --------------------------------  
o Disponibilização de uma carteira de resposta aguda não-planeada no HFZ, 

nomeadamente a implementação de um Serviço de Urgência Básica. ---------------------  
• Reforço da resposta territorial, em proximidade, nos CSP, por reabertura dos Polos de 

Maceda e Arada da USF Laços e aumento do acesso a Cuidados de Saúde Primários, 
com a afirmação, também, da função de porta de entrada no sistema, quer por procura 
ativa do utente, quer por contacto induzido pelos próprios serviços no âmbito das 
políticas de prevenção, monitorização e programas de rastreio; ----------------------------  

• Manutenção e salvaguarda dos postos de trabalho e dos atuais vínculos laborais no 
HFZ e nos CSP; -------------------------------------------------------------------------------------  

Porque a matéria em discussão é suprapartidária, e a reflexão deve ser feita por toda a 
comunidade Ovarense, a Câmara Municipal manifesta a sua inteira disponibilidade para ser 
parte no enquadramento de um projeto que salvaguarde e reforce a prestação de cuidados de 
saúde no município, e na nossa região, no qual o HFZ e o Centro de Saúde de Ovar sejam 
peças fundamentais, e o princípio de proximidade a referência, aguardando uma resposta por 
parte do Ministério da Saúde à tomada de posição que agora apresenta. “ -------------------------  
 

Deliberação nº 745/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento e assumir uma posição conjunta, 

que será elaborada e partilhada por todos os membros do órgão executivo, de acordo 

com as linhas gerais de orientação abordadas na reunião. ----------------------------------  
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PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO PARA A PREPARAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS 2023 - 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE INTERESSE MUNICIPAL, DE 
NATUREZA CULTURAL, SOCIAL, EDUCATIVA E RECREATIVA. ---------------------  
 

Deliberação nº 746/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------  

 
CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE OVAR E O GRUPO 
FOLCLÓRICO "AS MORENITAS DO TORRÃO DO LAMEIRO - OVAR" - 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. ---------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 747/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato.-------------------------------  

 
CONTRATO DE EMPREITADA DE "ARRANJOS URBANÍSTICOS A SUL DO 
FURADOURO" - ACIONAMENTO DA GARANTIA BANCÁRIA - EXECUÇÃO 
FISCAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 748/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, concordar com o teor e fundamentos da informação 

nº 195/DAJF/SP, de 06.12.2022, e proceder nos termos das alíneas a) e b), e 

subalíneas b1), b2) e b3) das respetivas conclusões. -------------------------------------------  

 
ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DESIGNADO "BAR 
DO AREINHO" PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
DE BEBIDAS - MODIFICAÇÃO AO CONTRATO - RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO 
DE 29.11.2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 749/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 29.11.2022. ----------------------------------------------------------------  

 
ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DESIGNADO "BAR 
DO AREINHO" PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
DE BEBIDAS - MODIFICAÇÃO AO CONTRATO - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
1.º CONTRATO ADICIONAL - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR 
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO DE 16.12.2022. ------------  
 

Deliberação nº 750/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 16.12.2022. -----------------------------------------------------  

 
ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO VELA AREINHO 
PARA A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
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RESTAURAÇÃO - MODIFICAÇÃO AO CONTRATO - RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO 
DE 30.11.2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 751/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 30.11.2022. ----------------------------------------------------------------  

 
ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO VELA AREINHO 
PARA A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
RESTAURAÇÃO - MODIFICAÇÃO AO CONTRATO - APROVAÇÃO DA MINUTA 
DO 1.º CONTRATO ADICIONAL - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR 
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO DE 16.12.2022. ------------  
 

Deliberação nº 752/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 16.12.2022. -----------------------------------------------------  

 
INÍCIO DA PRODUÇÃO RETROATIVA DE EFEITOS DO CONTRATO DE 
"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO 
MUNICÍPIO DE OVAR ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA 
TENSÃO ESPECIAL (BTE) E BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) - LOTE 2 - 
"BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE)" E LOTE 3 - "MÉDIA TENSÃO (MT)", A 
PARTIR DE 01.12.2022. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 753/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, autorizar a produção retroativa de efeitos do contrato, 

a partir de 01.12.2022, nos termos e fundamentos da informação nº 42563 do serviço 

Jurídico, de 20.12.2022. ----------------------------------------------------------------------------  

 
PROPOSTA DE ALARGAMENTO EXCECIONAL DOS HORÁRIOS DOS 
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS NO CONCELHO DE 
OVAR, NA PASSAGEM DE ANO DE 2022/2023. -------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 754/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------  

 
PROPOSTA DE ALARGAMENTO EXCECIONAL DOS HORÁRIOS DOS 
ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS NO CONCELHO DE 
OVAR, NO PERÍODO DE CARNAVAL. ------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 755/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------  
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PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A EMISSÃO DE LICENÇA NO 
ÂMBITO DO PROCESSO 2022/450.10.213/181 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 
DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO DE 09.12.2022. -------  
 

Deliberação nº 756/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 09.12.2022. -----------------------------------------------------  

 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A EMISSÃO DE LICENÇA NO 
ÂMBITO DO PROCESSO 2022/450.10.213/186 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 
DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO DE 13.12.2022. -------  
 

Deliberação nº 757/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 13.12.2022. -----------------------------------------------------  

 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A EMISSÃO DE LICENÇA NO 
ÂMBITO DO PROCESSO 2022/450.10.215/95 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO DE 13.12.2022. ------------  
 

Deliberação nº 758/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 13.12.2022. -----------------------------------------------------  

 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A EMISSÃO DE LICENÇA NO 
ÂMBITO DO PROCESSO 2022/450.10.221/42 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO DE 13.12.2022. ------------  
 

Deliberação nº 759/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 13.12.2022. -----------------------------------------------------  

 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A EMISSÃO DE LICENÇA NO 
ÂMBITO DO PROCESSO 2022/450.10.215/97 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO DE 20.12.2022. ------------  
 

Deliberação nº 760/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, datado de 20.12.2022. -----------------------------------------------------  

 
PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO INSTAURADOS NO PERÍODO DE 
05.12.2022 A 19.12.2022 - PARA CONHECIMENTO. --------------------------------------------  
 

Deliberação nº 761/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------------------------  
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DIVISÃO FINANCEIRA -------------------------------------------------------------  
 
INFORMAÇÃO RELATIVA À DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO 
DA DESPESA DE 03 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. -------------------------------------------  
 

Deliberação nº 762/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento e aprovar. -----------------------------  

 
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA RESPEITANTE AO DIA 16 DE DEZEMBRO 
DE 2022 - PARA CONHECIMENTO. ----------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 763/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------------------------  

 
PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DO FUNDO FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE OVAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PARA APROVAÇÃO. ------------------------  
 

Deliberação nº 764/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------  
 
PROPOSTA RELATIVA À 1ª REVISÃO À NORMA DE CONTROLO INTERNO 
(NCI) DA CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR - PARA APROVAÇÃO. ---------------------  
 
O senhor Vereador Domingos Silva salientou que esta revisão resulta da necessidade de 
assegurar a conformidade da norma com a nova estrutura orgânica da Câmara Municipal, e 
da necessidade de definição de procedimentos relativamente às cauções e garantias. ------------  
O senhor Vereador Alcides Alves propôs que, e agora que foi criada uma Divisão de 
Auditoria, seja apresentado um relatório, trimestral ou outra periodicidade considerada mais 
adequada, que informe cabalmente do trabalho de auditoria realizado, nomeadamente quanto 
à aplicação da Norma de Controlo Interno. --------------------------------------------------------------  
O senhor Vereador Domingos Silva salientou que até agora não havia nenhum serviço que 
tivesse a incumbência de controlar a aplicação e cumprimento da norma, sendo que, essa 
verificação compete também aos revisores oficiais de contas. No entanto, com a 
implementação da nova divisão, esse trabalho irá ser feito e objeto de reporte periódico à 
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 765/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª Revisão da Norma de Controlo Interno. ---  

 
PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE DEPÓSITO A PRAZO - PARA APROVAÇÃO.----  
 

Deliberação nº 766/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------  
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18ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA 
DESPESA E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2022 - PARA CONHECIMENTO. 
 

Deliberação nº 767/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------  
 
PEDIDO DE ACORDO DE PRÉ-REFORMA APRESENTADO POR ISABEL MARIA 
SILVA CARVALHO. -------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 768/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar o acordo de pré-reforma com a trabalhadora 

Isabel Maria Silva Carvalho, nos termos da informação nº 38827 do Serviço de 

Carreiras e Desenvolvimento de Capital Humano, de 24.11.2022. ------------------------  

 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA RECURSO À RESERVA DE 
RECRUTAMENTO CONSTITUÍDA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA ADMISSÃO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO, NA 
CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA DE 
AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, PARA 
RECRUTAMENTO DE UM ASSISTENTE OPERACIONAL, A AFETAR AO 
SERVIÇO DE DESPORTO. ----------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 769/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, autorizar o recurso à reserva de recrutamento, nos 

termos e fundamentos da informação nº 34091, do Serviço de Carreiras e 

Desenvolvimento de Capital Humano, de 26.10.2022. ----------------------------------------  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE -------------  
 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A INVESTIMENTO, 
EFETUADO PELO CENTRO COMUNITÁRIO DE ESMORIZ - PROCESSO Nº 
2022/650.10.401/67. 
 

Deliberação nº 770/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a comparticipação, nos termos da informação 

nº 39384, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 29.11.2022. ----------------  

 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A INVESTIMENTO, 
EFETUADO PELO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. JOÃO DE OVAR - 
PROCESSO Nº 2022/650.10.401/65. -------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 771/2022: ---------------------------------------------------------------------------  
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a comparticipação, nos termos da informação 

nº 38078, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 21.11.2022. ----------------  

 
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO PECUNIÁRIO AO ABRIGO DO FUNDO 
DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO Nº 2022/650.10.103/308. -------------------------  
 

Deliberação nº 772/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

41733, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 16.12.2022. --------------------  

 
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO PECUNIÁRIO AO ABRIGO DO FUNDO 
DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO Nº 2022/650.10.103/319. -------------------------  
 

Deliberação nº 773/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

41815, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 16.12.2022. --------------------  

 
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO PECUNIÁRIO AO ABRIGO DO FUNDO 
DE EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO Nº 2022/650.10.103/323. -------------------------  
 

Deliberação nº 774/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

42045, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 19.12.2022. --------------------  

 
PROPOSTA DE EXCLUSÃO DE CANDIDATURA À MEDIDA DE APOIO NAS 
DESPESA DE SAÚDE - PROCESSO Nº 2022/650.10.103/161. ----------------------------------  
 

Deliberação nº 775/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

41722, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 16.12.2022. --------------------  

 
PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO DA CANDIDATURA AO FUNDO DE 
EMERGÊNCIA SOCIAL - PROCESSO Nº 2022/650.10.103/230. ------------------------------  
 

Deliberação nº 776/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

21973, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 05.07.2022. --------------------  

 
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EDUCATIVO - PROCESSO Nº 
2022/650.10.103/314. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 777/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

41762, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 16.12.2022. --------------------  

 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR 

ATA Nº 25/2022 - 22 de dezembro de 2022  

            256 
 

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EDUCATIVO - REVALIAÇÃO DE 
ESCALÃO - PROCESSO Nº 2022/650.10.103/316. -------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 778/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

41997, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 19.12.2022. --------------------  

 
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EDUCATIVO - REVALIAÇÃO DE 
ESCALÃO - PROCESSO Nº 2022/650.10.103/317. -------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 779/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

41840, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 16.12.2022. --------------------  

 
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EDUCATIVO - REVALIAÇÃO DE 
ESCALÃO - PROCESSO Nº 2022/650.10.103/318. -------------------------------------------------  

 

Deliberação nº 780/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

41870, da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde, de 16.12.2022. --------------------  

 

DIVISÃO DE CULTURA E DESPORTO -------------------------------------  
 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DE 
DESLOCAÇÃO, EFETUADO PELA CONTACTO - COMPANHIA DE TEATRO 
ÁGUA CORRENTE DE OVAR - PROCESSO Nº 2022/350.10.600/354. ----------------------  
 

Deliberação nº 781/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a comparticipação, nos termos da informação 

nº 37463, do Serviço do Associativismo, de 17.11.2022. --------------------------------------  

 
PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO ÀS TROUPES DE REIS - CANTAR OS REIS 
EM OVAR 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 782/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

40731, do Serviço de Ação Cultural e Espetáculos, de 09.12.2022. -------------------------  

 
PROPOSTA DE PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DA REVISTA DUNAS 22. ---------  
 

Deliberação nº 783/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE AMBIENTE ----------------------------------------------------------  
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE TARIFÁRIO SOCIAL - PROCESSO Nº 
2022/950.20.001/542. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 784/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, nos termos da informação nº 

40856, da Divisão de Ambiente, de 12.12.2022. ------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE URBANISMO E PLANEAMENTO--------------------------  
 
INFORMAÇÃO RELATIVA À DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO 
DA GESTÃO URBANÍSTICA. -------------------------------------------------------------------------  
 

Deliberação nº 785/2022: ---------------------------------------------------------------------------  

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento e aprovar. -----------------------------  

 

DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
As deliberações foram aprovadas em minuta no final da reunião, nos termos do nº 3 do artº 
57º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------   
 
ENCERRAMENTO: -------------------------------------------------------------------------------------  
 

E como nada mais havia a tratar pelo Presidente foi encerrada a reunião, pelas 12:28 horas, 
da qual para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada 
pelos presentes, e por mim, Susana Cristina Teixeira Pinto, Diretora do Departamento 
Administrativo, Jurídico e Financeiro, que a secretariei. ---------------------------------------------  
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 


