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ATA NÚMERO DEZASSETE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE AGOSTO 

DO ANO DE DOIS MIL E DOZE 

 

                     Aos vinte e nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e 

doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a 

presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Dr. Artur 

Francisco Almeida de Oliveira e do Partido Socialista, Prof. António José Elvas 

da Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. 

                  Faltou a Senhora Vereadora Dr.ª Maria Isabel Batista Martins dos 

Santos por se encontrar de férias. 

                   Pelas dez horas, foi declarada aberta a presente reunião. 

          De seguida, procedeu-se à leitura e votação da ata da reunião 

anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

MUNICÍPIO DE BELMONTE – Foi presente à reunião à reunião um mail, 

datado de 20 de Agosto, a enviar o memorando que resultou da reunião 

preparatória, para apresentação na audiência com a Srª Ministra da Agricultura. 

A Câmara tomou conhecimento. 

MUNICÍPIO DE BELMONTE – Foi presente à reunião um mail, datado de 23 

de Agosto, a remeter as conclusões da reunião havida com a Srª Ministra da 

Agricultura. A Câmara tomou conhecimento. 

EMPRESA BERRELHAS DE CAMIONAGEM – Foi presente à reunião um 

ofício, datado de 22 de Agosto, a propor a atualização do contrato com a 

Câmara Municipal referente aos dois serviços de carreira Fornos – Antas e 

Fornos Vila Ruiva. A Câmara deliberou aceitar a proposta e proceder como nos 

anos anteriores. 
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AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações 

referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 101/12, o qual aqui 

se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar 

tendo em conta que foi reposta a legalidade. 

AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações 

referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 103/12, o qual aqui 

se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar 

tendo em conta que foi reposta a legalidade. 

 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 

 

                 Nos termos do artigo 106º da Lei Número 5/2004, de 10 de 

Fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas), na qual se prevê a possibilidade 

de fixação de uma taxa municipal de direitos de passagem, a Câmara deliberou 

por unanimidade aplicar a referida taxa, no corrente ano, fixando o valor 

respetivo, em 0,25%. 

                 Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, submeter a presente 

deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMI 

 

                 Para cumprimento do disposto no artigo 112º, número 4, do Código 

do Imposto Municipal Sobre Imóveis, com as alterações aprovadas pela Lei 

Número 64/2008, de 5 de Dezembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manter os valores máximos fixados, ou seja:  

                  a) – Prédios urbanos – 0,8%. 

                  b) – Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,5% 

                Mais deliberou, por unanimidade, submeter as taxas referidas à 

aprovação da Assembleia Municipal. 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA EXPEDIENTE E LIMPEZA 

 

                     À semelhança do procedimento dos anos anteriores, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, fixar em 165,00 Euros (cento e sessenta e  cinco 

Euros), por sala, o subsídio para expediente e limpeza a atribuir às Escolas e 

Jardins de Infância do Município, devendo tal importância ser paga ao 

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, em duas tranches, a primeira 

durante o mês de Outubro e a segunda em Fevereiro de 2013. 

 

APOIOS À EDUCAÇÃO 

 

                 O Senhor Presidente comunicou à Câmara que também este ano e 

apesar das dificuldades financeiras que o Município atravessa, iria ser dado 

cumprimento à deliberação tomada em 7 de Setembro de 2011, através da 

qual se atribuíam os manuais escolares e o fornecimento de refeições a todos 

os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

                Informou, também, que devido às limitações impostas pela Lei dos 

Compromissos, o modelo e a oportunidade de aquisição dos manuais, haviam 

sido alterados, o que criou algumas perturbações, de um modo especial, com a 

encomenda antecipada de manuais, por parte de 19 encarregados de 

educação.  

               Acrescentou, ainda, que embora lamentando o sucedido, tudo iria ser 

feito para que no próximo ano esta situação não se repetisse, e como forma de 

compensação aos pais que haviam pago já os manuais, a Câmara poderia 

deliberar, no sentido de atribuir um subsídio a cada um deles, no valor pago 

pela Câmara à Editora. 

              Analisado o assunto, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio referido pelo Sr. Presidente. 

 

OITAVA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E OITAVA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

 

        Foi presente à reunião a oitava Alteração ao Orçamento e a Oitava 

Alteração ao Plano de Atividades, as quais aqui se dão como reproduzidas e se 
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consideram como fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua 

análise a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas alterações. 

 

ENCERRAMENTO DA ATA 

 

  E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente 

reunião. 

  Eram 12,30 horas. 

                       Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que eu, 

José Ângelo Duarte Andrade, Técnico Superior Assessor Principal da Câmara 

Municipal de Fornos de Algodres, subscrevo. 

 

O Presidente da Câmara 

 

_________________________________ 

 

O Secretário 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


