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 ATA NÚMERO UM 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA ONZE DE JANEIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                   Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze, 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, o Sr. Prof. António José 

Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Srª Vereadora do 

Partido Social Democrata Drª Maria Isabel Batista Martins dos Santos, por se 

encontrar doente.  

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

COMURBEIRAS – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS – CIM – 

Foi presente à reunião um ofício número 1919/2012, datado de 26 de 

Dezembro, a informar como decorreram os trabalhos e conclusões da reunião 

sobre a redefinição geográfica das NUTs III e as novas Comunidades 

Intermunicipais. A Câmara tomou conhecimento. 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA SERRA DA ESTRELA – Foi presente à 

reunião um ofício com a referência 58/2012, datado de 27 de Dezembro, a 

remeter a moção aprovada na reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal 

da CIM da Serra da Estrela em 20 de Dezembro: - “Pela Defesa de uma nova 

Unidade Territorial,” “Pela defesa da Coesão Social e Territorial” e “Pela Defesa 

da Identidade do Território Serra da Estrela”, no âmbito da proposta de Lei 

104/2012. A Câmara tomou conhecimento. 
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Divisão de Apoio ao Plenário da Assembleia da República – Foi 

presente à reunião o requerimento apresentado por vários deputados sobre a 

construção de um monumento de homenagem às mulheres vitimas de violência 

de género. A Câmara tomou conhecimento. 

DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO – Foi presente à 

reunião um mail, datado de  4 de Janeiro, a remeter comunicação sobre a 

cessação de funções do cargo de diretor regional da economia do centro. A 

Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 171, datado de 28 de Dezembro, a solicitar 

que sejam enviadas propostas acerca da revisão da Lei de Finanças Locais. A 

Câmara tomou conhecimento. 

 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail  datado de 8 de Janeiro, a remeter projetos de diploma 

referentes à alteração do regime jurídico dos serviços de âmbito multimunicipal 

de  abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e de 

gestão a fim de emitirem parecer sobre  o assunto. A Câmara tomou 

conhecimento. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Francisco Mesquita 

Sobral, residente em Carapito, a solicitar concessão de cartão de vendedor 

ambulante de frangos assados. Analisado o assunto e com base na Informação 

do Fiscal Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade,  indeferir por já 

existir o número suficiente no concelho no mesmo ramo. 

        

OBRAS PARTICULARES 

 

                Foi presente à reunião um requerimento de Francisco Frias e Maria 

Isabel Albuquerque Frias Espirito Santo, residentes em Figueiró da Granja, a 

solicitar licença para construção de uma moradia sita em Figueiró da Granja. 
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Analisado o assunto a Câmara deferiu, conforme Informação dos Serviços 

Técnicos. 

 

 

PRIMEIRA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E PRIMEIRA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Primeira Alteração ao Orçamento e a 

Primeira Alteração ao Plano de Actividades, as quais aqui se dão como 

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações. 

 

PROGRAMA DA CERIMÓNIA DE  GEMINAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

FORNOS DE ALGODRES E DE  SAINTE CONSORCE  - FRANÇA 

E PROGRAMA DA FEIRA REGIONAL DO QUEIJO SERRA  

DA ESTELA  2013 

 

  Foi presente à reunião o Programa da Cerimónia de  Geminação 

entre o Município de Fornos de Algodres e o Município de Sainte Consorce – 

França, bem como o Programa da Feira Regional do Queijo da Serra da 

Estrela 2013, os quais aqui se dão como reproduzidos e se consideram como 

fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua análise a Câmara 

deliberou, por unanimidade aprovar os referidos Programas. 

 

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. 
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O Presidente da Câmara 

 

_________________________________ 

 

O Secretário 

 

____________________________________ 
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ATA NÚMERO  DOIS 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS  DE 

JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos vinte e três  dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze, 

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, o Sr. Prof. António José 

Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Srª Vereadora do 

Partido Social Democrata Drª Maria Isabel Batista Martins dos Santos, por se 

encontrar doente.  

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  - Foi presente 

à reunião uma circular número 8, datada de 11 de Janeiro, a remeter cópia do 

despacho do Sr. Secretário de Estado  da Saúde, sobre a  criação de grupo de 

trabalho ao qual compete  a responsabilidade de propor uma nova metodologia 

relativa  à transferência dos encargos das autarquias com os trabalhadores em 

matéria de prestações de saúde pelo SNS para o orçamento do SNS. A 

Câmara tomou conhecimento.  

MUNICÍPIO DE SEIA – Foi presente à reunião um ofício datado de 28 de 

Dezembro que o  Município de Seia enviou  à CCDRC, acerca da 

reorganização das NUT III, 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 concordar com os argumentos 

apresentados por Seia. 
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REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

          Foi presente à reunião um requerimento de Ferreira e Rodrigues, 

Lda, empresa de serralharia  civil, com sede na Zona Industrial de Fornos de 

Algodres, em virtude de cessação da atividade vem requerer à Câmara que 

certifique em como prescinde do direito de opção na transição da propriedade 

para um dos sócio-gerentes da empresa relativamente aos lotes nº 12 e 15  da 

Zona Industrial de Fornos de Algodres. A Câmara deliberou, por unanimidade 

deferir. 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Amélia dos santos 

Pinto, residente em Vila Cortez da Serra, a solicitar concessão de um lugar no 

marcado Municipal pra venda de roupas. Analisado o assunto e conforme 

informação do Fiscal Municipal, a Câmara indeferiu tendo em conta o elevado 

número de vendedores nesse setor.  

 

CONDECORAÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DO 

REGULAMENTO DE CONCESSÃO DE CONDECORAÇÕES  

PELA CÂMARA MUNICIPAL 

 

 Dando cumprimento ao disposto no artigo 18º do Regulamento de Concessão 

de Condecorações pela Câmara Municipal de Fornos de Algodres, a Câmara 

verificou que os funcionários Graça Maria Costa Pereira Neves, José Manuel 

Carvalho Monteiro, António Lemos de Pina, João Fernando Dias Almeida, 

Maria Filomena Tejo de Almeida Oliveira, Maria Feliciana Cunha Melo 

Marques, Fernando Almeida Nunes Simões, Álvaro Antunes, José Eduardo 

Marques Fonseca, José dos Santos Figueiredo, José Fernando Flor Paulo, 

Aníbal Augusto Moreira de Sousa, José Alberto Lopes dos Santos, Paulo Jorge 

ad Costa Dinis, Carlos Alberto Almeida Ventura, Joaquim Gaspar Pereira, 

Alfredo dos Santos Oliveira Paiva, Ana Cristina Simões Moreira Varejão, José 

Almeida Alexandre, Alexandre António Almeida Pinto, Ana Paula Figueiredo 

Dias, Carla Maria Gaspar Paulo e Vitor João Gomes Alves, reúnem as 

condições para lhes ser atribuída a distinção ali prevista.     
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                  Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos 

funcionários em causa as condecorações a seguir mencionadas, 

correspondente ao tempo de serviço indicado:  

35 Anos de serviço – Alfinete de lapela em ouro com brilhantes. 

Graça Maria Costa Pereira Neves 

25 Anos de serviço – Alfinete de lapela em ouro. 

José Manuel carvalho Monteiro 

António Lemos de Pina 

João Fernando Dias Almeida 

Maria Filomena Tejo Almeida Oliveira 

Maria Feliciana Cunha Melo Marques 

Fernando Almeida Nunes Simões 

Álvaro Antunes 

José Eduardo Marques Fonseca 

José dos Santos Figueiredo 

15 Anos de Serviço -  Alfinete de Lapela em prata 

José Fernando Flor Paulo 

Aníbal Augusto Moreira Sousa 

José Alberto Lopes dos Santos 

Paulo Jorge da Costa Dinis 

Carlos Alberto Almeida Ventura 

Joaquim Gaspar Pereira 

Alfredo dos Santos Oliveira Paiva 

Ana Cristina Simões Moreira Varejão 

José Almeida Alexandre 

Alexandre António Almeida Pinto 

Ana Paula Figueiredo Dias 

Carla Maria Gaspar Paulo 

Vitor João Gomes Alves 

 

ENCERRAMENTO DA ATA 

 

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

reunião. 
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      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 

 

____________________________________ 
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ATA NÚMERO  TRÊS 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA UM   DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Ao primeiro dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, 

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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e 

do Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca. 

                Pelas quinze  horas, foi declarada aberta  a presente reunião. 

                De seguida, tratou-se do único assunto:  

 

AQUISIÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS, NO BAIRRO DO TÉNIS, EM 

FORNOS DE ALGODRES 

 

                 O Senhor Presidente comunicou à Câmara que convocara esta 

reunião extraordinária  pelo  facto de terem surgido novas situações e 

dificuldades, as quais, a não serem debeladas, inviabilizam por completo, a 

celebração das escrituras de compra e venda das habitações Sociais do Bairro 

do Ténis, negociadas com o promotor António Caetano & Moreira Lda, no 

âmbito de um Contrato de Desenvolvimento Habitacional oportunamente 

celebrado com aquela empresa. 

                Acrescentou que tais dificuldades se prendiam com dívidas ao Fisco 

por parte da referida empresa, que, não estando em condições de prestar as 

garantias exigidas, permitira a penhora das frações autónomas objeto do 

contrato, inviabilizando a respetiva transmissão livres de ónus ou encargos. 

               Analisado o assunto e tendo em conta a delicadeza da situação, bem 

como os elevados investimentos já efetuados pelo Município em tal projeto, os 

custos sociais e de imagem que a não aquisição das habitações acarretaria, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, colocar a hipótese de se substituir ao 

promotor na prestação de algumas garantias ao Fisco, as quais poderiam 
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passar por hipoteca de algum património municipal, ficando tal decisão sempre 

dependente da evolução do processo e de uma nova avaliação da situação. 

 

ENCERRAMENTO DA ATA 

 

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

reunião. 

      Eram  17,00 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 

 

____________________________________ 
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ATA NÚMERO  QUATRO 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SEIS  DE FEVEREIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos seis  dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, 

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, o Sr. Prof. António José 

Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Srª Vereadora do 

Partido Social Democrata Drª Maria Isabel Batista Martins dos Santos, por se 

encontrar doente.  

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS – Foi presente à 

reunião um ofício a apresentar uma proposta de alteração ao IMI que 

pretendem apresentar ao Governo. A Câmara tomou conhecimento.  

DESPERTAR DO SILÊNCIO – ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DA GUARDA – 

Foi presente à reunião um ofício número 05, datado de 14 de Janeiro, a 

solicitar a atribuição de um subsídio, de modo a minimizar as despesas com as 

comemorações do 13º Aniversário da Associação. A Câmara deliberou 

informar que a Câmara não possui  meios financeiros para o efeito. 

COMURBEIRAS – COMUNIDDAE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS CIM – 

Foi presente à reunião um ofício com a referência EAT-COMURB 2050, datado 

de 30 de Janeiro, a comunicar que  a definição escolhida será NUT III – 

BEIRAS E SERRA DA ESTRELA – COMURB – BEIRAS E SERRA DA 

ESTRELA, CIM. A Câmara tomou conhecimento. 
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ESTRADAS DE PORTUGAL – DELEGAÇÃO REGIONAL DA GUARDA – Foi 

presente à reunião um ofício número 114, datado de 15 de Janeiro, a remeter 

cópia de ata e das plantas, acerca do acesso à área sobrante da parcela nº 

346S2, na EN 330 – Figueiró da Granja. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL  DE MUNICÌPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício datado de 31 de Janeiro, a remeter o parecer aprovado 

sobre as propostas de alterações aos serviços de águas e de resíduos.  A 

Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL  DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício datado de 31 de Janeiro, a informar que está disponível no 

site da ANMP a proposta de Lei 122/XII – Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL  DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício datado de 31 de Janeiro,  a convidar o Município a aderir à 

iniciativa “a Hora do Planeta”. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 19, datado de 31 de Janeiro, a informar 

sobre a colaboração das forças armadas nos planos de emergência municipal. 

A Câmara remeteu ao Engº Lopes. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL  DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular nº 20, datado de 31 de Janeiro, referente à violação 

do princípio constitucional da autonomia local pelas regras de utilização 

obrigatória do aumento de receita do IMI, nos termos dos números 4,5 e 6 do 

artigo 96º da Lei nº 66-B/2012,, de 31 de Dezembro, que aprova o Orçamento 

de Estado para 2013. A Câmara tomou conhecimento. 

MUNICÍPIO DE SEIA – Foi presente à reunião um ofício nº 444, datado  de 29 

de Janeiro, a remeter moção em defesa da Agência Lusa. A Câmara tomou 

conhecimento. 

PSD Delegação Distrital da Guarda  - Foi presente à reunião um mail, datado 

de 24 de janeiro a remeter declarações do Presidente do Tribunal de contas, a 

propósito da reforma do Estado. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DESEMPREGADOS PORTUGUESES – foi 

presente à reunião um ofício, datado de 18 de janeiro, a propor que seja 
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protocolado com a ANDP, um conjunto de benefícios que  a mesma poderá 

oferecer aos seus associados.  A Câmara  tomou conhecimento. 

INFORMAÇÃO DA SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES – Foi presente à 

reunião uma Informação da Secção de Obras Particulares referente a um 

pedido dos proprietários das moradias sitas  na Rua Dr. António  Menano, nos 

lotes compreendidos entre o nº 3 ao nº 15 inclusive, ser possibilitada  a 

aquisição  de vários espaços de terrenos, que se encontram junto aos 

correspondentes alçados frontais. Analisado o assunto e considerando  tratar-

se de um terreno do domínio público municipal, não se revela oportuno nem 

legal a sua venda.  

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                Foi presente à reunião um requerimento de José Augusto Rodrigues, 

residente em Muxagata, a solicitar  que lhe seja passada certidão de 

desanexação de um parcela de terreno, destinada  à construção de um edifício 

de habitação, retirada da propriedade descrita na matriz predial sob o artigo  nº 

591, da freguesia da Muxagata. Analisado o assunto e conforme Informação 

dos Serviços Técnicos  a Câmara deferiu. 

               Foi presente à reunião um requerimento de Francisco Frias e Maria 

Isabel Albuquerque F. E. Santo, residente em Figueiró da Granja, a solicitar a 

emissão de certidão de desanexação de uma parcela de terreno, retirada da 

propriedade descrita na matriz predial sob o número 504, da freguesia de 

Figueiró da Granja  e descrita na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 1095. Analisado o assunto e conforme Informação dos Serviços 

Técnicos  a Câmara deferiu.                

               Foi presente à reunião um requerimento de  Carlos Costa, residente 

em Vila Cova do Covelo, a solicitar renovação do cartão de vendedor 

ambulante nº 04/87.  Analisado o assunto a Câmara deferiu.    

              Foi presente à reunião um requerimento de Luísa Gomes Pacheco, 

Sociedade Unipessoal, Lda, com sede em Fornos de Algodres, a solicitar 

licença para ocupação da via pública com mesas e cadeiras, em frente ao seu 

estabelecimento. Analisado o assunto e conforme Informação dos Serviços 

Técnicos  a Câmara deferiu.   
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OBRAS PARTICULARES 

 

               Foi presente à reunião um requerimento de  Rosa Maria Frias de 

Matos, residente em Vila Chã,  a solicitar licença para construção de uma 

edificação unifamiliar. Analisado o assunto e conforme Informação dos 

Serviços Técnicos  a Câmara deferiu.   

              Foi presente à reunião um requerimento de Rosa Maria Viegas Ramos 

e Outra, residentes em Figueiró da Granja, a solicitar licença para reconstrução 

de uma edificação destinada  a arrumos. Analisado o assunto e conforme 

Informação dos Serviços Técnicos  a Câmara deferiu.   

              Foi presente à reunião um requerimento de Fábio Tiago da Costa 

Gerardo, residente em Forcadas , a  solicitar licença para construção de uma 

edificação destinada à exploração pecuária. Analisado o assunto e conforme 

Informação dos Serviços Técnicos  a Câmara deferiu.   

 

GEMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES COM O 

MUNICÍPIO DE SAINTE CONSORCE – FRANÇA 

 

                    Na sequência do já considerável número de iniciativas de 

relacionamento e intercâmbio, aos mais variados níveis, entre os Municípios de 

Fornos de Algodres e Sainte Consorce – França, iniciativas essas autorizadas 

e participadas por todos os membros do executivo Municipal, das quais se 

concluiu pela concordância de vontades e existência de afinidades, e 

considerando que se encontram reunidas todas as condições  para que se 

desencadeie o processo de geminação entre os dois  municípios, foi presente à 

reunião o Programa da estadia da comitiva de Sainte Consorce de 8 a 11 de 

Fevereiro, documento que aqui se dá como transcrito e se considera como 

fazendo parte integrante desta deliberação, o qual foi aprovado, por 

unanimidade. 

                   Considerando que  a realização da Feira Regional do Queijo Serra 

da Estrela, em Fornos de Algodres, constituiria o momento ideal para iniciar, 

desde já, o processo de geminação. 

                  Assim, em face da reciprocidade de vontades dos dois municípios e 

tendo em conta que o processo de geminação apenas se concretiza e oficializa 
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com uma Cerimónia de Geminação  a realizar em Sainte Consorce, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal, nos termos do 

artigo 53º, nº 4, alínea d), da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, na sua redação 

atual, autorização para  a geminação em causa.   

 

UTILIZAÇÃO DA VERBA CONSIGNADA À AQUISIÇÃO DA HABITAÇÃO 

SOCIAL DO BAIRRO DO TÉNIS 

 

                 A Câmara tomou conhecimento que na sequência das deliberações 

tomadas sobre esta matéria e após verificar que todos os esforços efetuados 

pelo Município, no sentido de viabilizar e resolver o negócio relativo à aquisição 

das habitações sociais no Bairro do Ténis, lamentavelmente, se haviam 

revelado infrutíferas e inconsequentes, impossibilitando, em condições 

aceitáveis de boa gestão e de salvaguarda do interesse público municipal, a 

aquisição de tais habitações. 

                   Em face da delicada situação e tendo em conta que, aquando da 

celebração do Contrato de Reequilíbrio Financeiro, foi reservada e consignada 

à aquisição das referidas habitações sociais, a verba de €657.641,93, neste 

momento cativa em Operações de Tesouraria, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à devolução da verba em causa às instituições 

financeiras envolvidas no empréstimo de reequilíbrio financeiro, para 

pagamento e amortizações devidas no âmbito do mesmo. 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA – SISTEMAS DE APOIO 

À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

                  Em face da publicação do Aviso número 01/SAMA/2012, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, apresentar candidatura ao Programa Operacional 

Fatores de Competitividade – BUNIFA (Balcão Único de Fornos de Algodres).          

                  Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, solicitar à Assembleia 

Municipal o reconhecimento e a atribuição de carácter  prioritário e estratégico 

ao Projeto em causa, nos termos do Aviso supra referido. 
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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 

 

____________________________________ 
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ATA NÚMERO  CINCO 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE   DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos vinte dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, 

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, o Sr. Prof. António José 

Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Srª Vereadora do 

Partido Social Democrata Drª Maria Isabel Batista Martins dos Santos, por se 

encontrar doente.  

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

DRª ISABEL BATISTA MARTINS DOS SANTOS – Foi presente à reunião a 

justificação de faltas dadas às reunião de Câmara que se realizaram nos dias 

11 e 13 de Janeiro e 6 e 20 de Fevereiro, por motivos de saúde. Analisado o 

assunto, a Câmara deliberou justificar as referidas faltas. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 22, datado de 13 de fevereiro,  referente a 

uma notícia publicada pelo “Jornal Público” com o título “IGF deixou de tornar 

públicos os relatórios das inspeções às Autarquias”. A Câmara tomou 

conhecimento. 

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Foi presente à 

reunião um ofício número C-DR/2013, datado de 1 de Fevereiro, a informar que 

o representante  do IEFP, no Conselho Municipal de Educação desta autarquia 
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é o Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda, Dr. Luís 

António do Couto Paula. A Câmara tomou conhecimento. 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA -  Foi presente à reunião um mail, datado 

de 6 de Fevereiro, a enviar cópia do parecer remetido pelas Águas de Portugal 

S.A, no seguimento da reunião do dia 28 de Janeiro. A Câmara tomou 

conhecimento.  

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                Foi presente à reunião um requerimento  da empresa João Paulo 

Eventos, com sede em Vila do Conde, a solicitar autorização para colocação de 

pendões para divulgar a feira de oportunidades que se vai realizar a 22,23 e 24 

de fevereiro em Fornos de Algodres. Analisado o assunto a Câmara deliberou, 

por unanimidade deferir. 

                Foi presente à reunião um requerimento de Álvaro Veiga Monteiro, 

residente em Fornos de Algodres, a solicitar a renovação do cartão de feirante 

nº 17 de vendedor de mercearias. A Câmara deferiu. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                Foi presente à reunião um requerimento da Liga de Amigos da 

Matança, a solicitar licença para transformação de Centro de Dia em Estrutura 

Residencial. Analisado o assunto e com base na Informação dos Serviços 

Técnicos a Câmara deferiu.  

 

SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Segunda  Alteração ao Orçamento  a 

qual aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte 

integrante desta deliberação.  Após a sua análise a Câmara deliberou, por 

unanimidade ratificar  a referida alteração, em virtude de já ter sido aprovada 

pelo Senhor Presidente de Câmara. 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E SEGUNDA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Terceira Alteração ao Orçamento e a 

Segunda Alteração ao Plano de Atividades, as quais aqui se dão como 

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações. 

 

CONSTITUIÇÃO DE UMA AGÊNCIA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO,  

EM FORNOS DE ALGODRES 

 

                        Reconhecendo que o setor empresarial local necessita, hoje 

mais que nunca, de ser dotado de uma dinâmica que lhe permita ultrapassar as 

dificuldades geradas pela atual crise financeira e económica que o país 

atravessa, levando, consequentemente, à criação de novos empregos e ao 

incremento da economia local, a Câmara deliberou, por unanimidade iniciar o 

processo de constituição de uma agência local de desenvolvimento, com a 

denominação Agência Local de Desenvolvimento em Fornos de Algodres, 

recorrendo para o efeito,  a parecerias com outras entidades, nos termos dos 

estatutos respetivos, a aprovar, oportunamente.  

 

ENCERRAMENTO DA ATA 

 

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

reunião. 

      Eram  12,00 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 

 

_________________________________ 
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O Secretário 

 

____________________________________ 
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ATA NÚMERO  SEIS 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SEIS  DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos seis dias do mês de Março do ano de dois mil e treze, 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, Drª Maria Isabel batista 

Martins dos Santos e  Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e do Partido 

Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da 

Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

JUNTA DE AGRICULTORES DO REGADIO DA MATA – Foi presente à 

reunião um ofício, datado de 16 de Janeiro, a solicitar  a atribuição de um 

subsídio  no valor de  €12.600,00 (doze mil e seiscentos euros), para 

pagamento do Iva referente à candidatura  apresentada ao Programa Proder – 

Medida 1.6.4 – Projeto Recuperação do Regadio Tradicional Coletivo da Mata. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

Senhores Vereadores do Partido Socialista atribuir um subsídio no valor de 

€6.300,00 (seis mil e trezentos Euros). 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 25, datada de 20 de Fevereiro, relativa à 

atividade de transporte de doentes. A Câmara tomou conhecimento. 

MUNICÍPIO DA GUARDA – Foi presente à reunião um ofício número 1280, 

datado de 21 de Fevereiro, a enviar cópia da Moção de Repúdio – 

Reorganização da estrutura judiciária. A Câmara tomou conhecimento. 
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FINALISTAS 2012/2013 – Foi presente à reunião um ofício a solicitar  a 

colaboração do Município para patrocinar o baile de finalistas que se vai 

realizar no próximo dia 9 de Março. Analisado o assunto a Câmara deliberou, 

por unanimidade ceder as instalações do Mercado Municipal, bem como apoio 

logístico. 

JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRAL PICHORRO – Foi presente à reunião 

um ofício número 10, datado de 31 de Janeiro, a solicitar apoio financeiro no 

valor de €1.168,00, para custear as despesas com a construção de um muro 

de suporte no caminho Velho do Sobral. Analisado o assunto e conforme 

informação da contabilidade a Câmara deliberou, por unanimidade,  atribuir o 

subsídio, no valor solicitado. 

JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRAL PICHORRO – Foi presente à reunião 

um ofício número 12, datado de 20  Fevereiro, a solicitar apoio financeiro no 

valor de €476,00, para arranjo de um caminho. Analisado o assunto e conforme 

informação da contabilidade a Câmara deliberou, por unanimidade,  atribuir o 

subsídio, no valor solicitado. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

               Foi presente à reunião um requerimento de José Manuel Oliveira 

Domingues, residente em Casal Vasco, a  solicitar licença para alteração e 

reparação  de uma moradia, na freguesia de Casal Vasco. Analisado o assunto 

e conforme Informação dos serviços Técnicos, a Câmara  deliberou, por 

unanimidade deferir. 

 

QUARTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E TERCEIRA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Quarta Alteração ao Orçamento e a 

Terceira Alteração ao Plano de Atividades, as quais aqui se dão como 

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações. 
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APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA PRODER 

 

              Apresentação de candidatura ao Programa Proder - Subprograma nº 2 

– Gestão do Espaço Rural, Medida 2.3 – Gestão do Espaço Florestal e Agro – 

Florestal, Ação 2.3.1 – Minimização de Riscos, Subacção 2.3.1.1 Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, construção de pontos de água mistos ou de 1ª 

ordem. 

               Foi referido na reunião que se pretende submeter uma candidatura  

ao programa supra referenciado, pelo que o executivo tem de deliberar acerca 

do assunto. 

               Depois de analisada a candidatura e toda a área a ser 

intervencionada, foi posta a votação, tendo sido deliberado aprovar por 

unanimidade, bem como a sua elaboração por parte da VERDELAFÕES – 

Associação de Produtores Florestais. 

 

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 

 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  SETE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA VINTE E SETE  DE 

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos vinte e sete dias do mês de Março do ano de dois mil e treze, 

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, o Sr. Prof. António José 

Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Srª Vereadora Drª 

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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

PSD – DELEGAÇÃO  DISTRITAL DA GUARDA -  Foi presente à reunião um 

mail, datado de  11 de Março, a remeter para conhecimento as declarações do 

Presidente da República de Roteiros VII. A Câmara tomou conhecimento. 

PSD – DELEGAÇÃO  DISTRITAL DA GUARDA -  Foi presente à reunião um 

mail, datado de  11 de Março, a remeter para conhecimento as 50 medidas 

destinadas a dinamizar os setores da construção civil do imobiliário. A Câmara 

tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail,  datado de 19 de Março, a remeter a circular número 

39/2013 FD,  referente à faturação nos Municípios: DL 198/2012 de 24 de 

Agosto. A Câmara tomou conhecimento. 

AMI – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL -  Foi 

presente à reunião um mail datado de 1 de Março, a solicitar  a divulgação da  

Missão de Emergência. A Câmara deliberou divulgar a iniciativa. 
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ÓPTICOS – Foi presente à reunião um ofício 

a  remeter  o mapa de horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 

A Câmara tomou conhecimento. 

DELEGADA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO – Foi presente à 

reunião um ofício, datado de 13 de Março, a agradecer toda  a colaboração 

prestada na Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens do circulo da Guarda  

(Ensino Básico). A Câmara tomou conhecimento. 

MAIRIE DE SAINTE CONSORCE  -  Foi presente à reunião um ofício, datado 

de 7 de Março, a agradecer a forma calorosa como a delegação foi recebida 

em Fornos de Algodres, bem como formular o convite para o fim de semana de 

14 a 17 de Junho, a uma delegação da Câmara Municipal,   ao Grupo de 

Cantares da Casa de Pessoal da Câmara Municipal e à equipa de futebol 

infantil da Associação Desportiva de Fornos de Algodres,   a fim de se  

formalizar  o processo de  geminação. A Câmara concorda com a participação 

nos moldes propostos e assumir todas as despesas com a deslocação com o 

apoio da ADRUSE (Programa Leader).  

INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma informação,  acerca de um pedido de apoio à melhoria das condições 

habitacionais, apresentado por Maria Edite  Mota da Silva, residente em Infias, 

a qual aqui se dá como transcrita e se considera como fazendo parte integrante 

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

remeter ao Engº Paulo para tratar do assunto (atribuição de materiais no valor 

de €219,00 para melhoria das condições habitacionais.) 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA  PARA AS PERTURBAÇÕES DO 

DESENVOLVIMENTO E AUTISMO – Foi presente à reunião  um mail, datado 

de 13 de Março,  a solicitar que se associem  à comemoração do dia do 

autismo. A Câmara tomou conhecimento. 

RESISTRELA – Foi presente à reunião um ofício, datado de 8 de Março, a 

solicitar informação sobre  o interesse do Município em adquirir ações. A 

Câmara deliberou, por unanimidade informar que o Município não está 

interessado na aquisição.  

AUTO DE DECLARAÇÕES  - Foi presente à reunião o Auto de Declarações, 

referente ao processo de contra-ordenação nº 10/13, o qual aqui se dá como 

transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. 
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Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade, arquivar, tendo em 

conta que foi reposta  a legalidade. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

         Foi presente à reunião um requerimento de Norberto da Conceição, 

residente em Aguiar da Beira, a solicitar a renovação de cartão de vendedor 

ambulante  de mercearias e azeite.  Analisado o assunto a Câmara deferiu. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                    Foi presente à reunião um requerimento de António Carlos 

Invêncio da Fonseca, residente em Sobral Pichorro, a solicitar licença para 

reapreciação do processo de alterações de arrumos agrícolas. A Câmara 

deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

                  Foi presente à reunião um requerimento de José dos Santos Paulo 

da Silva, residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para reconstrução 

de cobertura da edificação alterando a sua estrutura resistente. A Câmara 

deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

 

QUINTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Quinta Alteração ao Orçamento, a qual 

aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte integrante 

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

aprovar a referida alteração. 

 

Valorização  Ambiental dos Espaços Florestais, Promoção do Valor 

Ambiental  dos Espaços Florestais – Manutenção e Recuperação de 

Galerias Rípicolas – Inicio de trabalhos 

 

             A Câmara deliberou, por unanimidade, dar inicio aos trabalhos 

referentes ao Projeto de Candidatura aprovada no âmbito da Valorização  

Ambiental dos Espaços Florestais, Promoção do Valor Ambiental  dos Espaços 
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Florestais – Manutenção e Recuperação de Galerias Rípicolas  - pedido de 

apoio nº 43646  PRODER.  

 

Valorização Ambiental dos espaços Florestais. Promoção do Valor 

Ambiental dos Espaços Florestais – Contratação  

de Prestação de Serviços 

 

                No âmbito do  Projeto designado “Manutenção e Recuperação de 

Galerias Rípicolas do Município de Fornos de Algodres”, com  candidatura  

apresentada ao PRODER, Ação – “Valorização Ambiental dos espaços 

Florestais. Promoção do Valor Ambiental dos Espaços Florestais” – a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos dos artigos 36º e 38 e com 

fundamento na alínea a) do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, contratar para  a 

prestação de serviços referente à “Manutenção e Recuperação de Galerias 

Rípicolas do Município de Fornos de Algodres”, com o preço de €74.985,65 

(setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco Euros e sessenta e cinco 

cêntimos) e o prazo de execução de 120 dias através do procedimento de 

ajuste direto com convite  a três entidades. 

               Mais deliberou a Câmara nos termos e para os efeitos dos artigos 67 

a 69º do Código dos Contratos Públicos, designar para júri do procedimento: 

              Presidente: Maria Isabel Batista Martins dos Santos 

              Vogal: Paulo Manuel das Neves Santos 

              Vogal: Rita Isabel Almeida Silva 

                Deliberou, ainda a Câmara de acordo com o disposto no artigo 113º 

do Código dos Contratos Públicos, convidar a apresentar proposta para a 

execução dos serviços descritos, as seguintes entidades:       

             Aquacôa – Sistemas Ambientais Lda 

             Floresta Renovada – Projetos e Gestão Florestal, Lda 

             Verdelafões – Associação de Produtores  Florestais. 

 

ENCERRAMENTO DA ATA 

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

reunião. 
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      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 

 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  OITO 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA NOVE  DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, 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, Drª Maria Isabel batista 

Martins dos Santos e  Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e do Partido 

Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da 

Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ASSOCIAÇÃO NOVA  - Foi presente à reunião um mail datado de 18 de 

Fevereiro a solicitar autorização para procederem a uma campanha, nos dias 

16 a 20 de Abril, de divulgação, angariação e prevenção porta a porta e rua no 

concelho de Fornos de Algodres.  A Câmara deliberou autorizar. 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FIGUEIRÓ DA GRANJA – Foi 

presente à reunião um ofício, datado de 8 de Novembro, a solicitar a atribuição 

de um subsídio para a construção de um Museu de Arte Sacra em Figueiró da 

Granja. Analisado o assunto a  Câmara deliberou, por unanimidade  atribuir um 

subsídio no valor de €5.000,00 (cinco mil Euros). 

PARÓQUIA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião um ofício, 

datado de 27 de março,  a solicitar a atribuição de um subsídio para a 

construção de uma residência paroquial, bem como da Capela Mortuária em 

Fornos de Algodres. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade 

atribuir um subsídio no valor de €5.000,00 (cinco mil Euros). 
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JUNTA DE FREGUESIA DE JUNCAIS – Foi presente à reunião um ofício, 

datado de 18 de março, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

€5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta Euros), para comparticipar a as 

despesas com os trabalhos desenvolvidos  na ampliação do cemitério de 

Juncais. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade atribuir um 

subsídio no valor de €5.350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta  Euros). 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado 

de 5 de Abril, a remeter o requerimento para a realização  de audições na 

Comissão de Economia e Obras Públicas sobre o encerramento de Estações 

de Correios. A Câmara tomou conhecimento. 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA – Foi presente à reunião um mail a 

remeter cópia do ofício remetido às Águas do Zêzere e Côa, sobre o acordo 

estabelecido acerca da fixação do critério de emissão de faturas.  A Câmara 

tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular nº 48, datado 2 de Abril, sobre a preparação do “Novo 

QREN”. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular nº 46, datada de 1 de Abril a remeter a proposta de Lei  

104/XII. A Câmara  tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail datado de 3 de Abril, a comunicar que a ANMP promove a 

verificação da constitucionalidade de algumas soluções adotadas na proposta 

de Lei 104/XII. A Câmara tomou conhecimento. 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – Foi presente à reunião um mail, datado de 

4 de Abril, a enviar resumo do relatório do Banco de Portugal referente à divida 

global do Estado. A Câmara tomou conhecimento. 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – Foi presente à reunião um mail, datado de 

4 de Abril, a remeter a carta de Seguro à Troika .  A Câmara tomou 

conhecimento. 

SEXTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Sexta Alteração ao Orçamento, a qual 

aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte integrante 
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desta deliberação.  Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade 

aprovar a referida alteração. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                  Um requerimento de  Armando Marcelino Lopes Rodrigues, 

residente  em Vila Ruivo – Nelas, a  solicitar a concessão de cartão de feirante  

de vendedor de confeções. A Câmara deferiu, conforme Informação dos 

Serviços Técnicos. 

 

FESTAS NOSSA SENHORA DA GRAÇA 

 

            Tendo sido previsto, nos Documentos Previsionais Para 2012,  um 

apoio de €9.000,00 às Festas de Nossa Senhora da Graça, a da Comissão 

Fabriqueira da Igreja Paroquial de Fornos de Algodres,  a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir um subsídio de €9.000,00 (nove mil Euros) à 

Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Fornos de Algodres e Comissão 

de Festas Nossa Senhora da Graça.  Durante esta votação ausentou-se da 

sala de reuniões o Sr. Vereador Luís Miguel Ginja da Fonseca por fazer parta 

da Comissão de Festas Nossa Senhora da Graça 

 

APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVOS A 2012  

 

               Foram presentes à reunião os documentos de Prestação de Contas 

relativos a 2012, os quais aqui se dão como reproduzidos e se consideram 

como fazendo parte integrante desta deliberação.  

               Analisados os documentos em causa e após terem sido prestados 

alguns esclarecimentos, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções  

dos Vereadores do Partido Socialista,  aprovar aqueles documentos. 

               Deliberou, ainda,  a Câmara,  por unanimidade, ao abrigo do disposto 

no artigo 64º, número 2, alínea e), da Lei Número 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redação introduzida pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submetê-los à 
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apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos  do artigo 53º, 

número 2, alínea c), do diploma legal atrás citado.  

                Aclarando o seu sentido de votação, os Senhores Vereadores do 

Partido Socialista apresentaram a seguinte declaração de voto: 

               “A análise dos documentos de prestação de contas resulta sempre 

numa avaliação das opções políticas, anteriormente inscritas nos documentos 

previsionais para 2012. 

                Apreciar e votar documentos de prestação não deve ser uma mera 

comparação de números, mas antes a apreciação da justeza das opções 

tomadas pela maioria que gere o Município. 

                Esta prestação de contas, sendo um balanço de mais um ano de 

mandato, indicia também como o caminho seguido continua a exercer uma 

enorme pressão sobre a tesouraria. 

                Sendo estes documentos o reflexo de opções que nem sempre 

consideramos as mais corretas para o Município de Fornos de Algodres, a 

nossa posição é de abstenção nos documentos de prestação de contas que 

nos são presentes”.  

 

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 

 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  NOVE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZASSETE  DE 

ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos dezassete dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, 

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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos e  Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e 

do Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular  número 57, datada de 11 de Abril, a remeter informação 

sobre o ponto de situação do QREN nos Programas Operacionais Regionais. A 

Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular nº 61/2013, datada de 12 de Abril, a  informar que foi 

publicada  a Lei nº 27/2013, que estabelece o novo regime jurídico que fica 

sujeita a atividade de comércio em feiras e venda ambulante. A Câmara tomou 

conhecimento.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 60, datada de  11 de Abril, a divulgar a abertura 

de candidaturas ao novo programa de reabilitação urbana. A Câmara tomou 

conhecimento. 
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REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

      Foi presente à reunião um requerimento de Jorge Manuel Antunes 

Saraiva, residente em Dornelas, a solicitar  a renovação de cartão de vendedor 

ambulante, nº 76. Analisado o assunto a Câmara deferiu.   

                Foi presente à reunião um requerimento de Madalena da Costa Arêlo 

Moreira, residente em Fornos de Algodres, a solicitar  a renovação de cartão de 

vendedor ambulante, nº 79. Analisado o assunto a Câmara deferiu. 

               Foi presente à reunião um requerimento de Paula Oliveira Jorge – 

Mini Mercado Unipessoal, residente em Fornos de Algodres, a solicitar o 

averbamento da licença de ocupação da via pública que era pertença de 

Manuel de Matos. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme informação 

e desde que cumpra o Regulamento em vigor. 

 

SÉTIMA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Sétima Alteração ao Orçamento, a qual 

aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte integrante 

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

aprovar a referida alteração. 

 

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 

 

_________________________________ 
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O Secretário 

 

___________________________ 
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ATA NÚMERO  DEZ 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA SEIS DE MAIO  

DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos seis dias do mês de Maio,  do ano de dois mil e treze, 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, Drª Maria Isabel Batista 

Martins dos Santos e  Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e do Partido 

Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da 

Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

TERRAS SERRANAS – Foi presente à reunião um ofício, datado de 17 de 

Abril, a solicitar a atribuição de um subsídio referente aos 30% da  

comparticipação do projeto apresentado ao Programa Provere By Nature,  

(aquisição de material promocional do hotel e da região), no valor de 

€5.974,11(cinco mil novecentos e setenta e quatro Euros e onze cêntimos). 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio 

em causa, conforme  informação dos Serviços de Contabilidade. Durante esta 

votação o Sr. Presidente ausentou-se da sala de reuniões, em virtude de 

integrar os corpos sociais das Terras Serranas. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 063/2013-SA, datada de 18 de Abril, 

referente  à logística relativa a provas finais de ciclo do ensino básico 2013 – 

transporte de alunos. A Câmara remeteu à Drª Isabel para tratar do assunto. 
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PSD- Delegação Distrital da Guarda – Foi presente à reunião um mail datado 

de 16 de Abril, a informar que a taxa de juro a 10 anos desce em cinco sessões 

consecutivas. A Câmara tomou conhecimento. 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado 

de 24 de Abril, a remeter o texto da declaração de voto do PCP a propósito da 

PPL nº 123/XII/2ª. A Câmara tomou conhecimento. 

FIBROGLOBAL – Foi presente à reunião um ofício datado de 30 de Abril, a 

informar da conclusão da instalação da rede  de nova geração no Concelho de 

Fornos de Algodres. A Câmara tomou conhecimento. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente 

à reunião um ofício datado de 23 de Abril, a solicitar  a atribuição de uma 

subsídio para  a realização de uma viagem de estudo das escolas do 1º ciclo 

ao Centro de Interpretação da Serra da Estrela e ao Museu do Pão, em Seia. A 

Câmara deliberou remeter à Contabilidade para atribuição de um subsídio de 

150 Euros. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente 

à reunião  um ofício datado de 17 de Abril, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeira para a organização do sarau culturas. A Câmara deliberou remeter à 

Contabilidade para atribuição de um subsídio de 100 Euros. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

      Foi presente à reunião um requerimento de Maria Fernanda Amaral 

Dias Matos, residente em Chãs de Tavares, a solicitar a renovação do cartão 

de vendedor ambulante. Analisado o assunto a Câmara deliberou deferir. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

   Foi presente à reunião um requerimento de Luís Carlos Bonfim 

Monteiro, residente em Queiriz, a solicitar licença para alteração e ampliação 

de uma edificação unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme 

informação dos Serviços Técnicos.. 

             Foi presente à reunião um requerimento de Tiago Miguel da Costa Vaz 

de Sousa, residente em Figueiró da Granja, a solicitar licença para construção 
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de  uma edificação unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme 

informação dos Serviços Técnicos. 

             Foi presente à reunião um requerimento de  ALNIA – Industria de Leite 

e Derivados Lda, com sede na Zona Industrial de Fornos de Algodres, a 

solicitar licença para uma indústria transformadora de leite e seus derivados. A 

Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos. 

              Foi presente à reunião um requerimento de maria Helena Ferreira 

Furtado, residente em Figueiró da Granja, a  solicitar licença para construção 

de dois pavilhões destinados a Aviários e Filtros Sanitários. Analisado o 

assunto a Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos. 

              Foi presente à reunião um requerimento de Afonso Carlos Diogo 

Alexandre, residente em Queiriz, a solicitar licença para  a construção de uma 

edificação unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme 

informação dos Serviços Técnicos. 

               Foi presente à reunião um requerimento de Rui Miguel Ferreira 

Rebelo, residente em Sobral Pichorro, a solicitar licença para  a construção de 

um armazém agrícola. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme 

informação dos Serviços Técnicos. 

 

OITAVA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

QUARTA ALTERAÇÃO ÀS G.O.P. 

 

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

quarta Alteração às Grandes Opções do Plano, as quais aqui se dão como 

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações. 

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO LEITOR COBRADOR DE CONSUMOS 

 

                  Tendo em conta que esta Câmara Municipal não dispõe de viatura 

para afetar ao serviço de cobrança de água, situação que, durante o período de 

Inverno, obriga o trabalhador respetivo a usar a sua própria viatura nas 

deslocações à freguesias, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um 
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subsídio mensal de €100,00 (cem Euros), durantes seis  meses, ao leitor 

cobrador de consumos, Rui Manuel Andrade Gomes, para o compensar dos 

gastos com a sua viatura. 

 

MOVIMENTAÇÃO  DE VERBAS RETIDAS EM OPERAÇÕES DE 

TESOURARIA 

 

                    Tendo em conta que,  aquando da celebração do Contrato  de 

Reequilíbrio Financeiro, bem como da contratação do empréstimo que lhe está 

subjacente, as importâncias devidas a alguns credores, por razões diversas,  

não lhes puderam ser pagas, tendo transitado, naquela data, para Operações 

de Tesouraria, onde permaneceram até este momento, situação que, legal e 

contabilisticamente, não poderá continuar a verificar-se; 

                   Considerando que foram feitas todas as diligências necessárias no 

sentido de efetuar os pagamentos em causa aos titulares de tais créditos sendo 

que os mesmos se revelaram inconsequentes; 

                  Foi presente à reunião a listagem dos credores referidos, bem como 

das importâncias a eles devidas, documento que aqui se dá como  transcrito e 

se considera como fazendo parte integrante desta deliberação, tendo a Câmara 

tomado conhecimento e deliberado, por unanimidade, mandar  proceder à 

transferência da importância de  € 86.272,04 (oitenta e seis mil, duzentos e 

setenta e dois Euros e quatro cêntimos), sedeada em Operações de 

Tesouraria, para a Conta Número 003503270000004363034, sedeada na 

Caixa Geral de Depósitos, em Fornos de Algodres. 

 

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. 
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O Presidente da Câmara 

 

_________________________________ 

 

O Secretário 

 

___________________________ 
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ATA NÚMERO  ONZE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DEZASSETE 

 DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos dezassete dias do mês de Maio,  do ano de dois mil e treze, 

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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos e  Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e 

do Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

SEYRAMEDIS – Foi presente à reunião um ofício, datado de 12 de Abril,  a 

solicitar  um espaço  para abrir uma policlínica de ortopedia e consultas. A 

Câmara deliberou, remeter à Drª Isabel para tratar do assunto. 

GALOCAMP – Produção Avícola, Lda – Foi presente à reunião um ofício, 

datado de 9 de Maio, a solicitar a isenção do Imposto Municipal Sobre 

Transmissões Onerosas de Imóveis na aquisição do prédio rústico nº 210 da 

freguesia de Figueiró da Granja, destinado à construção de um aviário, para 

produção de frango do campo. A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer favorável à isenção de IMT,  nos termos da Lei. 

CTT - CORREIOS DE PORTUGAL -  Foi presente à reunião um ofício datado 

de 9 de maio, a informar da pretensão de adaptar o horário de funcionamento 

da Loja CTT em Fornos de Algodres, propondo o seguinte horário: - Dias úteis: 

das 09.00h às 12.00h – 14.30h às 17.30h encerramento aos sábados, 

domingos e feriados.  A Câmara tomou conhecimento. 
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

FORNSO DE ALGODRES – Foi presente à reunião o Balanço e Conta de 

Gerência relativos  ao ano de 2012. A Câmara tomou conhecimento. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

  Foi presente à reunião um requerimento  de Susana Maria Coelho 

Soares, residente em Vila Soeiro do Chão, a solicitar licença para a construção 

de uma edificação unifamiliar. Analisado o assunto e conforme Informação dos 

Serviços Técnicos, a Câmara indeferiu. 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Hugo Filipe Tenreiro 

Lopes, residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para a instalação 

de uma oficina. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme Informação 

dos Serviços Técnicos.  

 

VIII JORNADAS DE ETNOBOTÂNICA 

 

  Foi presente à reunião o Programa das VIII Jornadas 

Etnobotânicas, o qual aqui se dá como reproduzido e se considera como 

fazendo parte integrante desta deliberação. A Câmara tomou conhecimento. 

 

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 

 

_________________________________ 
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O Secretário 

 

___________________________ 
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ATA NÚMERO  DOZE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E NOVE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos vinte e nove dias do mês de Maio,  do ano de dois mil e treze, 

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, o Sr. Prof. António José 

Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Srª Vereadora Drª 

Isabel batista Martins do Santos.  

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

FORNOS DE ALGODRES -  Foi presente à reunião um ofício, a solicitar a 

atribuição de um subsídio, no  valor de 15.000,00 Euros para comparticipação 

na aquisição de uma viatura de combate a incêndios florestais. Analisado o 

assunto a  Câmara deliberou, por unanimidade manifestar  a intenção de  

atribuir um subsídio no valor de €10.000,00 (dez mil euros), de acordo com as 

disponibilidades financeiras e compromisso contabilístico.  

BEIRASMÉDIA – Foi presente à reunião um ofício a solicitar a atribuição de 

um subsídio no valor de 1.000,00 Euros para fazer face a despesas correntes . 

Analisado o assunto  a Câmara deliberou ter intenção de atribuir um subsídio 

de 500 Euros (quinhentos Euros) e remeteu à Contabilidade para procedimento 

em conformidade. 

FUNDAÇÃO INATEL – Foi presente à reunião um ofício, datado de 23 de Abril, 

a remeter o mapa de exploração da unidade hoteleira de Vila Ruiva, referente 

ao último exercício de 2012.  A Câmara tomou conhecimento. 
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JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRAL PICHORRO – Foi presente  

à reunião um ofício número 13, datado de 17 de Maio, a solicitar a atribuição de 

um subsídio no valor de 700,00 Euros, para  ajudar a manter o posto de correio 

em funcionamento no Sobral Pichorro. A Câmara deliberou por unanimidade 

atribuir o subsídio solicitado, desde que cabimentado e com compromisso. 

UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO – Foi presente à 

reunião um ofício, datado de 13 de maio, a solicitar um apoio financeiro no 

valor de 2.500,00 Euros. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por 

unanimidade informar que a Câmara não tem disponibilidades financeiras. 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS – 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA – Foi presente à reunião o protocolo 

de cooperação entre o Instituto Superior de Ciências Sociais e  Políticas e a 

Câmara Municipal de Fornos de Algodres, com o objetivo de promover a 

cooperação entre as duas instituições a fim de realizar conjuntamente, 

atividades de natureza académica, científica, técnica pedagógica e cultural em 

áreas de interesse comum. A Câmara deliberou por unanimidade homologar. 

Dão-se plenos poderes ao Sr. Presidente da Câmara para assinar o protocolo. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião a resolução do encontro de presidentes de Câmara Municipal, 

realizado em Santarém. A Câmara tomou conhecimento. 

CARLOS OLIVEIRA – FIBROGLOBAL – Foi presente  à reunião um mail, 

datado de 23 de Maio,  a informar  que foi concluída a rede de acesso da 

fibroglobal no concelho. A Câmara tomou conhecimento. 

BLOCO DE ESQUERDA – Foi presente à reunião um  requerimento sobre o 

encerramento de estações dos CTT. A Câmara tomou conhecimento.  

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                Foi presente à reunião um requerimento de Manuel José Simões 

Cardoso, datado de 21 de maio, a solicitar a renovação da licença   de 

ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o assunto a Câmara 

deliberou por unanimidade deferir conforme Informação dos Serviços Técnicos. 
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NONA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

QUINTA ALTERAÇÃO ÀS G.O.P. 

 

  Foi presente à reunião a Nona Alteração ao Orçamento, e a 

quinta Alteração às Grandes Opções do Plano, as quais aqui se dão como 

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações. 

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO TRILATERAL ENTRE O MUNICIPIO DE 

FORNOS DE ALGODRES, SPORTS EMPOWERMENT CLUB – SEC E A 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES – ADFA 

 

  Foi presente à reunião o acordo de colaboração trilateral entre o 

Município de Fornos de Algodres, Sports Empowerment Club-Sec e a 

Associação Desportiva de Fornos de Algodres, o qual aqui se dá como 

transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. A 

Câmara  aprovou o referido protocolo. 

 

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 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  TREZE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA DOZE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos doze dias do mês de Junho,  do ano de dois mil e treze, 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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos, Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e do 

Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ANTÓNIO CAETANO & MOREIRA LDA – Foi presente à reunião um ofício, 

datado de 7 de Junho, a  propor  a resolução do processo de compra das 

habitações sociais do Bairro do Ténis. Analisado o assunto a Câmara deliberou 

por unanimidade solicitar informação às Finanças sobre a  existência ou não de 

condições legais para a celebração das escrituras de compra e venda.  

MARQUES DA CUNHA, ARLINDO DUARTE & ASSOCIADOS – Foi presente 

à reunião um mail a remeter o documento de Ajustamento ao Plano de 

Reequilíbrio Financeiro do Município de Fornos de Algodres, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. A Câmara tomou conhecimento. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS – Foi presente à reunião um 

ofício, com a referência Pº 70/UP/2013, adaptado de 30 de maio, a solicitar a 

emissão de parecer que possa contribuir para  a apreciação da pretensão da 

Casa de Pessoal da Câmara Municipal, como entidade de utilidade pública. A 

Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável. 
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – Foi presente à reunião um mail, datado de 

6 de Junho, a remeter as declarações do Secretário de Estado Hélder 

Rosalino, sobre a reforma  da função pública. A Câmara tomou conhecimento. 

INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma Informação da Técnica de Serviço Social, acerca de um pedido de 

informação referente ao problema de endividamento do arrendatário António 

José Silva Cândido do bloco 3 – 2º Dto, do bairro Social do Ténis, a qual aqui 

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

deliberação. Após a sua análise e conforme Informação da Srª Vereadora Drª 

Isabel Santos, a Câmara deliberou, por unanimidade o Município ser ressarcido 

do montante em dívida a troco de horas de trabalho, pelo devedor. 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 53/2013 – Foi presente à reunião 

uma Informação da Fiscalização acerca do Auto de Notícia de Contra 

Ordenação, acerca de lavagem de utensílios usados na panificação, na via 

pública. Analisado o assunto a Câmara deliberou o seguinte: “Ouvido o 

interessado e tendo em conta a situação da empresa e atual conjuntura 

económica, a Câmara deliberou arquivar  o presente processo”. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

   Foi presente à reunião um requerimento de Olga Morais Marques de 

Almeida, residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para ocupação da 

via pública com messa e cadeiras em frente ao seu estabelecimento.  A 

Câmara deferiu conforme Informação. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

               Foi presente à reunião um requerimento de José António Oliveira 

Paulo Sobral, residente em Ramirão a solicitar licença para ampliação de uma 

edificação unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme 

informação dos Serviços Técnicos. 
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ORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 

 

             A Câmara deliberou por unanimidade propor a seguinte  proposta  de 

reordenamento da rede escolar: 

             1 - A manutenção do funcionamento da EB1 de Figueiró da Granja com 

23 alunos distribuídos por dois grupos - 1º e 2º anos( 11 alunos dos quais 1 

com NEE ) e 3º e 4ºanos (12 alunos); 

                2 - O funcionamento da Escola Básica de Fornos de Algodres com 7 

turmas do 1º ciclo, num total de 130 alunos, dos quais  12 com NEE; prevendo-

se o funcionamento nesta escola de 3 grupos de alunos do ensino pré-escolar 

com 46 crianças ; 

                 3 - A manutenção do funcionamento dos estabelecimentos de ensino 

pré-escolar em Algodres, Figueiró da Granja e Muxagata com 9, 11 e 9 

crianças respetivamente; 

                  4  - A manutenção da abertura fora de portaria do estabelecimentos 

de ensino pré-escolar de Infias com 5 crianças. 

                  O estabelecimento de ensino pré-escolar de Juncais fora de portaria 

neste ano letivo, só há perspetiva de frequência de 3 crianças, pelo que não se 

afigura viável a sua manutenção. 

 

DÉCIMA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

SEXTA ALTERAÇÃO ÀS G.O.P. 

 

  Foi presente à reunião a Décima Alteração ao Orçamento, e a 

Sexta Alteração às Grandes Opções do Plano, as quais aqui se dão como 

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações. 

 

SIR - SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL 

 

              Considerando as responsabilidades atribuídas às Câmaras Municipais, 

no âmbito do Sistema da Indústria Responsável, aprovado pelo Decreto Lei 

Número 169/2012, de 1 de Agosto, diploma legal que as qualifica como 
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entidades coordenadoras das industrias tipo 3, estipulando para o efeito, a 

obrigatoriedade de elaboração / alteração dos regulamentos municipais 

respetivos, foi presente à reunião uma Informação elaborada conjuntamente 

pelas Divisões Técnica e Administração Geral, documento que aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação, dando conta de tal necessidade e propondo alterações ao 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Fornos de Algodres, 

assim como ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de 

Fornos de Algodres. 

               Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, o 

seguinte:  

               Concordar com as alterações e valores das taxas propostas; 

                Colocar, pelo prazo de 30 dias, as alterações em causa, em 

discussão pública; 

                Remeter tais documentos à Assembleia Municipal, para 

conhecimento e apreciação, com vista  à aprovação final em futura sessão. 

 

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 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  CATORZE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E SEIS  DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos vinte e seis dias do mês de Junho,  do ano de dois mil e treze, 

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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos, Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e do 

Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

EXÉRCITO PORTUGUÊS – Foi presente à reunião um mail, datado de 19 de 

Junho,  a remeter uma minuta de  protocolo entre o exército e o Município de 

Fornos de Algodres, para recrutamento contínuo de voluntários. A Câmara 

deliberou dar plenos poderes ao Sr. Presidente para assinar o presente 

protocolo. 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP -  Foi presente à reunião  um mail, datado 

de 18 de Junho, a   enviar proposta relativas ao Orçamento retificativo. A 

Câmara tomou conhecimento. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente 

à reunião um  ofício a agradecer a verba atribuída aos alunos do 1º ciclo para  

a realização da viagem de estudo. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail  datado de 18 de Junho, a remeter o parecer da ANMP, 
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referente à 1ª alteração  à Lei do Orçamento do Estado para 2013. A Câmara 

tomou conhecimento. 

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Foi presente à reunião um 

ofício datado de 17 de Junho,  agradecer toda a colaboração prestada no 

programa de rastreio do cancro da mama e a solicitar o envio de eventuais 

despesas. A Câmara deliberou informar que não existem quaisquer despesas, 

e será sempre com prazer que aderimos as vossas campanhas. 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP -  Foi presente à reunião  um mail, datado 

de 12 de Junho, a remeter a intervenção  do  deputado Bruno Dias sobre  

privatização dos CTT. A Câmara tomou conhecimento. 

AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião o Auto de Declarações, 

referente ao processo de contra-ordenação nº 89/13, 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 os argumentos apresentados. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

          Foi presente à reunião um requerimento de António Miguel de Melo 

Pinto, residente em Fornos de Algodres, a  solicitar licença para ocupação da 

via pública, com mesas e cadeiras, em frente ao seu estabelecimento. A 

Câmara deferiu conforme informação. 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Artur António da 

Fonseca, residente em Maceira a solicitar que lhe seja passada  certidão de 

desanexação  de uma parcela de terreno, descrita na matriz predial sob o 

número 1119, da freguesia de Maceira. Analisado o assunto a Câmara deferiu 

conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Décima Primeira Alteração ao 

Orçamento, a qual aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo 

parte integrante desta deliberação.  Após a sua análise a Câmara deliberou, 

por unanimidade aprovar a referida alteração. 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FORNOS DE ALGODRES 

 

                Em face do esforço financeiro realizado pela A.H.B.V. de Fornos de 

Algodres, na sua deslocação a França, Sainte Consorce, no âmbito do 

Processo de Geminação de Fornos de Algodres com aquela localidade de 

França, representando este Município, a Câmara deliberou por unanimidade 

atribuir aquela Associação um subsídio no valor de 1.000,00 Euros. 

 

PASSEIOS NA ZONA SUL 

 

               Tendo em conta a deliberação tomada sobre a matéria e dado que se 

verifica a impossibilidade física de construir os passeios na Zona Sul de Fornos 

de Algodres, a Câmara deliberou, por unanimidade anular todas as decisões já 

tomadas sobre este assunto e que previa a construção dos mesmos. 

 

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 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  QUINZE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA QUINZE  DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos quinze dias do mês de Julho,  do ano de dois mil e treze, 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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos, Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e do 

Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

MARIA DOS PRAZERES FLOR FELÍCIO – Foi presente à reunião uma carta a 

solicitar à Câmara o indeferimento do pedido de licença  de lançamento de 

foguetes nas festas Nossa Senhora da Graça. A Câmara deliberou, por 

unanimidade  enviar uma cópia da carta à Comissão de festas, para a emissão 

de parecer.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 98, datado de 27 de Junho, a remeter cópia 

da carta  que remeteu ao “Jornal de Negócios”. A Câmara tomou 

conhecimento. 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado 

de 28 de Junho,  referente à proposta de Lei nº 119/XII, que estabelece o 

regime fiscal de sociedades desportivas IMT. A Câmara tomou conhecimento. 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA SERRA DA ESTRELA – Foi presente à 

reunião um ofício número 2378, datado de 17 de Junho, agradecer  a 

colaboração e o apoio prestados na implementação dos projetos “Brincar às 
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ideias” e “ideias Serra da Estrela”. A Câmara tomou conhecimento. 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA SERRA DA ESTRELA – Foi presente à 

reunião um mail, datado de 27 de Junho, a comunicar a decisão da candidatura 

apresentada ao SAMA, tendo sido aprovada com um investimento elegível de 

€883.443,00 e incentivo de €750.927,00. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 99, datado de 1 de Julho,  a solicitar a 

colaboração na campanha “Cáritas Portuguesa, Operação 10 milhões de 

Estrelas – Um Gesto pela Paz”. 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado 

de  2 de Julho a convidar a participar na audição parlamentar “em defesa do 

serviço público postal”. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE 

FORNOS DE ALGODRES -  Foi presente à reunião um mail, datado de 8 de 

Julho, a solicitar   a atribuição de um subsídio  para a realização de um visita 

ao Jardim Zoológico de Lisboa. Analisado o assunto a Câmara deliberou 

atribuir um subsídio no valor de 150 Euros, depois de cabimentada e 

comprometida a verba. Durante esta votação o Sr. Presidente ausentou-se da 

sala de reuniões, em virtude de fazer parte dos órgãos daquela Associação. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                 Foi presente à reunião um requerimento de Susana Maria Coelho 

Soares, residente em Vila Soeiro do Chão, a  solicitar  licença para construção  

de uma edificação unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara deliberou por 

unanimidade deferir tendo em conta a informação dos Serviços Técnicos. 

 

DÉCIMA SEGUNDA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

E SÉTIMA ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

  Foi presente à reunião a Décima Segunda Alteração ao 

Orçamento, e  a Sétima Alteração às Grandes Opções do Plano as quais aqui 

se dão como reproduzidas e se considera como fazendo parte integrante desta 
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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 

 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  DEZASSEIS 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E QUATRO  DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos vinte e quatro dias do mês de Julho,  do ano de dois mil e treze, 

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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos, Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e do 

Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca. 

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PPORTUGUESES – Foi 

presente à reunião uma circular número 105, datada de 23 de Julho, a remeter 

a proposta da Associação sobre as atividades de enriquecimento curricular. A 

Câmara tomou conhecimento. 

BERRELHAS EMPRESA DE CAMIONAGEM – Foi presente à reunião um 

ofício datado de 10 de Julho, a propor o preço de 170,00 Euros por dia para o 

transporte de alunos em carreira pública – Fornos de Algodres – Antas e 

Fornos de Algodres – Vila Ruiva. A Câmara deliberou, por unanimidade aceitar 

a proposta e proceda-se como nos naos anteriores.  

JUNTA DE AGRICULTORES DO REGADIO DA MATA – Foi presente à 

reunião um ofício, datado de 8 de julho, a solicitar a atribuição de um subsídio, 

no valor de 6.300 Euros, para pagamento da segunda prestação referente ao 

Iva  da candidatura  apresentada ao programa Proder. A Câmara deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, 
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atribuir o subsidio solicitado no valor de seis mil e trezentos Euros, depois do 

cabimento efetuado e o respetivo compromisso. 

MUNICÍPIO DE BELMONTE – Foi presente à reunião um mail, datado de 18 

de Julho, a remeter o memorando relativo à reunião com a Srª Ministra da 

Agricultura, do mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, sobre o 

sistema Municipal de Gestão de RU gerido pela Resistrela. A Câmara tomou 

conhecimento. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  DE FORNOS DE ALGODRES – Foi 

presente à reunião um ofício, datado de 23 de julho, a agradecer todo o apoio  

na concretização do projeto da Feira Tradicional. A Câmara tomou 

conhecimento. 

SERVIÇO DE FINANÇAS DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à 

reunião um ofício nº 1201 /888/2013, datado de 19 de Julho, a informar acerca 

do pedido efetuado pela Câmara acerca de António Caetano e Moreira Lda, o 

qual aqui se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante 

desta deliberação. A Câmara tomou conhecimento. 

ESCOLA PROFISSIONAL DA SERRA DA ESTRELA – Foi presente à reunião 

um ofício número 198, datado de 11 de Julho, a solicitar a emissão de parecer 

para os pedidos de novas turmas de “Operador de Informática” e de Assistente 

Familiar e de Apoio à Comunidade”. Analisado o assunto a Câmara deliberou 

emitir parecer favorável. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 105, datado de 23 de julho, a remeter o 

teor da informação e proposta da Associação sobre as atividades de 

enriquecimento curricular. A Câmara tomou conhecimento. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

              Foi presente à reunião um requerimento de António Carlos Pinheiro, 

na qualidade de mordomo das Festas Nossa Senhora da Graça, a solicitar 

licenciamento para o lançamento de fogo de artificio, nos dias 18 e 19 de 

Agosto. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade,  autorizar o 

lançamento de artefactos pirotécnicos durante as festividades, com as 

condicionantes  a fixar pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal, as quais 
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deverão incidir principalmente, sobre a segurança de pessoas e bens e o 

conforto dos residentes. 

             Foi presente à reunião um requerimento de  José Rocha Gonçalves, 

residente em Celorico da Beira a solicitar a concessão de um lugar no Mercado 

Municipal, para vendedor de produtos hortícolas.  Analisado o assunto a 

Câmara deliberou, por unanimidade deferir conforme informação do Fiscal 

Municipal. 

               Foi presente à reunião um requerimento de  Paulo Jorge dos Santos 

Gaspar, residente em Ribafeita a solicitar a concessão de um lugar no Mercado 

Municipal, para vendedor de acessórios de moda.  Analisado o assunto a 

Câmara deliberou, por unanimidade deferir conforme informação do Fiscal 

Municipal.    

 

HABITAÇÃO SOCIAL DO BAIRRO DO TÉNIS 

 

             Por diversas vezes, foi  a Câmara contactada pela Empresa António 

Caetano & Moreira Lda, com sede em Infias, Fornos de Algodres, solicitando o 

empenhamento da autarquia para a resolução da questão da compra e venda 

das habitações no Bairro do Ténis, em Fornos de Algodres, pelo que a Câmara 

deliberou, por unanimidade adotar todas as medidas legais ao seu alcance, no 

sentido de solucionar a questão do Bairro do Ténis e evitar a insolvência da 

empresa. 

 

DÉCIMA TERCEIRA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

E OITAVA  ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

  Foi presente à reunião a Décima Terceira Alteração ao 

Orçamento, e  a Oitava Alteração às Grandes Opções do Plano as quais aqui 

se dão como reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante 

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

aprovar as referidas alterações. 
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ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

                 Havendo necessidade de planificar o próximo ano letivo no que às 

Atividades de Enriquecimento Curricular diz respeito, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, promover as atividades referidas nas áreas  do ensino da língua  

inglesa, natação e atividade física e desportiva, devendo no caso da natação e 

da atividade física e desportiva, as despesas serem assumidas no âmbito do 

Protocolo celebrado com a Associação de Promoção Social Cultural e 

Desportiva de Fornos de Algodres, à semelhança dos anos anteriores. 

 

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 

 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  DEZASSETE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA SETE  DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos sete dias do mês de Agosto,  do ano de dois mil e treze, 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 Socialista, o Sr. Prof. António 

José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltaram os 

Senhores Vereadores do Partido Social Democrata Drª Maria Isabel Batista 

Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira, por se 

encontrarem 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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA SERRA DA ESTRELA – Foi presente à 

reunião um mail a remeter o plano estratégico de desenvolvimento 2014 . 2020. 

A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO DISTRITO DA GUARDA – 

Foi presente à reunião um ofício número 086, datado de 19 de Julho a informar 

que foram eleitos os novos corpos sociais da ACG. A Câmara tomou 

conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um  mail, datado de 30 de Julho,  a dar conhecimento  da portaria  nº 

106/2012, financiamento da avaliação geral de prédios urbanos. A Câmara 

tomou conhecimento. 
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FUNDAÇÃO AMI – Foi presente à reunião um ofício, datado de Julho, a 

solicitar a atribuição de um subsídio. A Câmara deliberou, por unanimidade 

informar que não existe  disponibilidades financeiras.  

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, a 

remeter  as propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do 

PCP, no âmbito da PPL nº 122 – XII, que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais. A Câmara tomou 

conhecimento.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um  mail, datado de 27 de Julho,  a dar conhecimento  das alterações 

às Propostas  de Lei nºs 104/XII (Lei de atribuições e competências das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais) e 122 /XII (Lei das Finanças 

Locais). A Câmara tomou conhecimento. 

 

DÉCIMA QUARTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

E NONA  ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

  Foi presente à reunião a Décima Quarta Alteração ao Orçamento, 

e  a Nona Alteração às Grandes Opções do Plano as quais aqui se dão como 

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Herculano Pinto 

Joaquim, residente na Quinta do Peso em Nelas, a solicitar concessão de um 

lugar no Mercado Municipal, para venda de miudezas. Analisado o assunto a  

Câmara indeferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                     Foi presente à reunião um requerimento de José Fernando 

Saraiva da Silva, residente em Muxagata, a solicitar licença para reconstrução 
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e ampliação de uma Edificação Unifamiliar, sita na Rua dos Currais. Analisado 

o assunto a Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

                   Foi presente à reunião um requerimento de Jorge Pedro Marques 

Dias, residente em Figueiró da Granja, a solicitar licença para reconstrução de 

uma edificação unifamiliar, sita na Fonte Arcada em Figueiró da Granja. 

Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme informação dos Serviços 

Técnicos.  

 

FESTIVAL DO AZEITE 

 

                 O Senhor Presidente deu conhecimento à  Câmara da realização do 

I Festival do Azeite e Produtos Endógenos de Fornos de Algodres, a ter lugar 

durante as festividades de Nossa Senhora da Graça, evento que contava com 

o apoio financeiro do IEFP e Região Turismo Serra da Estrela, referindo que 

com esta medida pretendia dar notoriedade e incentivar os produtores locais.  

Referiu, ainda, que os custos do certame serão totalmente pagos pelas 

entidades acima referidas, podendo, no entanto, a Câmara Municipal ter que 

assumir algumas despesas residuais, dali resultantes. 

 

 

FESTAS NOSSA SENHORA DA GRAÇA 

 

                Na sequência da deliberação da Câmara Municipal pela qual tinha 

sido atribuído um subsídio no valor de €9.000,00 (nove mil euros), à Comissão 

de Festas respetiva, a  Câmara Municipal, tendo em conta a realização 

conjunta no mesmo espaço e data das festividades do I festival do Azeite e 

Produtos endógenos de Fornos de Algodres, deliberou por unanimidade, 

assumir, também, as despesas com o eletricista, policiamento do recinto e 

respetivas licenças, conjunto de segunda feira e os bilhetes para acesso dos 

participantes no Festival. 

 

ENCERRAMENTO DA ATA 
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       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 

 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  DEZOITO 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E UM   DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos vinte e um  dias do mês de Agosto,  do ano de dois mil e treze, 

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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e 

do Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca.  

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail datado de 

30 de Julho, a remeter as propostas de alteração apresentadas no âmbito da 

PPL – XII, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião  um mail, datado de 30 de Julho, a referente à portaria nº 106/2012, 

financiamento  da avaliação geral de prédios urbanos. A Câmara tomou 

conhecimento. 

LUÍS BARBOSA – Foi presente à reunião um mail, datado 29 de Julho, a 

remeter o protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Fornos de 

Algodres, a  Associação Desportiva de Fornos de Algodres e o SEC Footbal 

Academy –Rwanda.  A Câmara tomou conhecimento. 

SÍMBOLO DE MEMÓRIA – ESTARTÉGIA E COMUNICAÇÃO – Foi presente 

à reunião um ofício, datado de 13 de Agosto, a remeter proposta de publicidade 
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para eventos da Câmara nos canais da RTP SIC e TVI.  A Câmara deliberou, 

por unanimidade arquivar. 

COMISSÃO DE FESTAS NOSSA SENHORA DA GRAÇA – Foi presente à 

reunião um ofício, datado de 21 de Agosto, a remeter a listagem de despesas 

efetuadas e que  a Câmara deliberou, em reunião de 7 de Agosto 

comparticipar. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade 

transferir a importância solicitada (2.850,00 Euros), logo que  a contabilidade 

proceda ao cabimento da despesa e respetivo compromisso.  

INFORMAÇÃO DO FISCAL MUNICIPAL  - Foi presente à reunião  uma 

Informação do Fiscal Municipal, sobre a pesagem de queijo efetuado pelo Sr. 

António Ferreira Faia, durante o ano de 2010. Analisado o assunto a Câmara 

deliberou por unanimidade pagar a importância devida de 390 Euros. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Ana Lúcia Pina 

Antunes, residente em Rancosinho,  a solicitar  mandar certificar que o prédio 

rústico nº 1126, sito na Quinta da Lage da Abelheira, que pela construção do 

caminho que liga Fornos de Algodres à Ponte Nova ficou dividido dando origem 

a duas parcelas, uma com a área de 5.540,00 m2 e outra com a área de 

10.310,00 m2. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade 

deferir, conforme Informação dos Serviços Técnicos 

                 Foi presente à reunião um requerimento de António Antunes de 

Figueiredo, residente em Rancosinho, a solicitar  mandar certificar  que o 

prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 214, sito em Vinha da Cruz, 

em Rancosinho, se encontra dividido pela Estrada Municipal 587, dando origem 

a duas parcelas distintas , com as áreas  de 3.057 m2 e 1.913 m2. Analisado o 

assunto a Câmara deliberou, por unanimidade ratificar  o despacho dado em 9 

de Agosto.  

                 Foi presente à reunião um requerimento de António de Amaral e 

Avelino de Amaral, residentes em Loures e Furtado respetivamente, a solicitar  

mandar certificar  que a Câmara não vê inconveniente na aquisição em comum 

e partes iguais, o prédio rústico, sito em “Pomares”, no lugar do Furtado, 

freguesia de Algodres,  com a área  de 0,0568 ha,  a confrontar do Norte com 
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caminho, do sul e poente com António Amaral Almeida, e do Nascente com 

Estrada, inscrito na Repartição de Finanças, sob o artigo 681, da freguesia de 

Algodres.    Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade ratificar  

o despacho dado em 9 de Agosto. 

                 Foi presente à reunião um requerimento de Abílio Cardoso Tenreiro 

Pinto, e Anabela Cardoso Tenreiro, residentes em Matança, e pretendendo 

adquirir em comum e partes iguais o prédio rústico sito em Matança com a área 

de 0,49 ha, a confrontar de Norte com João Gomes sul com António Freitas, 

nascente com João Cardoso e poente com António Amaro, inscrito na matriz 

sob o artigo 1302 da freguesia da Matança, a solicitar  mandar certificar em 

como a Câmara dá parecer favorável à pretendida constituição de 

compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente.    Analisado o assunto a 

Câmara deliberou, por unanimidade, deferir conforme informação dos Serviços 

Técnicos. 

 

APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS, 

RELATIVAS AO SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL 

 

              Na sequência da aprovação das alterações ao Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação de Fornos de Algodres, relativas ao Sistema de 

Indústria Responsável e tendo decorrido o período de discussão pública a que, 

nos termos da Lei, o processo  se encontrava obrigado, a Câmara verificou 

que, durante o período referido, não foram apresentadas quaisquer 

reclamações ou sugestões, estando, por conseguinte, reunidas todas as 

condições legais para que tais alterações sejam  submetidas à aprovação final 

da Assembleia Municipal. 

               Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter as 

alterações em causa à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

DÉCIMA QUINTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Décima Quinta Alteração ao Orçamento, 

a qual aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte 
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integrante desta deliberação.  Após a sua análise a Câmara deliberou, por 

unanimidade aprovar a referida alteração. 

 

HABITAÇÃO SOCIAL DO BAIRRO DO TÉNIS – FORNOS DE ALGODRES 

 

               No seguimento das várias insistências e propostas efetuadas pela 

empresa António Caetano & Moreira Lda, com vista à resolução urgente da 

situação das Habitações Sociais do Bairro do Ténis, em Fornos de Algodres, 

compareceu na reunião de Câmara o sócio gerente da firma referida, 

solicitando a solução urgente do processo, bem como  ajuda à empresa a fim 

de evitar a insolvência. Analisado o assunto  a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade aceitar substituir-se à empresa no pagamento da divida às 

Finanças, em condições a negociar, devendo, contudo, essa empresa 

apresentar garantias para salvaguardar o pagamento de tal importância, as 

quais, assim pensamos, deveriam assentar na venda a este Município de 

algumas habitações sociais (negócio prometido e contemplado nos 

Documentos Previsionais para o corrente ano) ou de outro património, sempre 

de forma a salvaguardar, quer a legalidade, quer os legítimos interesses do 

Município. 

 

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 
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_________________________________ 
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ATA NÚMERO  DEZANOVE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA QUATRO   DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos quatro  dias do mês de Setembro  do ano de dois mil e treze, 

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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e 

do Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca.  

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRAL PICHORRO – Foi presente à reunião 

um ofício número 13, datado de 3 de Agosto, a  remeter a decisão da Junta de 

Freguesia  e Assembleia de Freguesia relativamente à doação da escola 

primária da Mata à Associação de Melhoramentos Social Cultural  e Recreativa 

da Mata. Analisado o assunto a  Câmara deliberou, por maioria, com os votos 

contra do Partido Socialista, doar o edifício, inscrito na matriz predial urbana de  

Sobral Pichorro  sob o número 403, com as seguintes confrontações de Norte 

com Herdeiros de Francisco Neves, de Sul Herdeiros de Maria Augusta 

Coutinho, nascente com Herdeiros de Maria Augusta Coutinho e poente 

Estrada, devendo a escritura de doação respetiva conter uma cláusula de 

reversão em caso de incumprimento do destino a dar  ao edifício 

(aproveitamento social e comunitário). 
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DÉCIMA SEXTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Décima Sexta Alteração ao Orçamento, 

a qual aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte 

integrante desta deliberação.  Após a sua análise a Câmara deliberou, por 

unanimidade aprovar a referida alteração. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                 Foi presente à reunião um requerimento de Fernando Coelho 

Trindade e Paulo Jorge Trindade, residentes em Figueiró da Granja, a  solicitar 

certidão em como a Câmara dá parecer favorável à pretendida constituição de 

compropriedade ou se vê qualquer na  aquisição em comum e partes iguais o 

prédio rústico, sito em Quinta do vale do Gavinho, em Figueiró da Granja, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 454, da referida freguesia. A 

Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos. 

 

PLANO DE AÇÃO 2013/2014 – PROJETO PATRIMÓNIO 

 

                  Foi presente à reunião o Plano de Ação, bem como a relação dos  

participantes nesse plano e os demais a cargo de outras entidades, no âmbito 

da medida passaporte  emprego e estágios profissionais do IEFP. Analisado o 

assunto a Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade assumir 

as despesas relacionadas com seguro, Segurança Social, subsídio de 

alimentação e outras não comparticipadas pelo IEFP e que se revelam 

indispensáveis para  a continuidade do projeto e dos contratos de trabalho 

efetuados pelas entidades em causa. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Joaquim Fonseca 

Domingues, residente em Quinta Vale da Verga, em Fornos de Algodres, a 

solicitar licença para construção de uma edificação unifamiliar. Analisado o 
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assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade deferir Conforme Informação 

dos Serviços Técnicos.  

 

PROPOSTA DE VOTO PESAR E DE LOUVOR 

 

              Os vereadores do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da 

Rocha e o Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca, apresentaram a seguinte 

declaração de voto de pesar e louvor:  

               “No momento em que o cidadão Norberto dos Santos nos deixa, vêm 

expressar um voto de pesar, bem como um voto de louvor pelas qualidades 

humanas, profissionais, pelo grande empenho e dedicação ao longo dos anos 

às instituições da Associação Desportiva de Fornos de  Algodres e Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres. 

                Da sua ausência, as instituições acima referidas sentirão imensa falta 

e muitas saudades.” A Câmara tomou conhecimento e aprovou por 

unanimidade. 

 

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 

 

_________________________________ 
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ATA NÚMERO  VINTE 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA DEZASSEIS  DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos dezasseis  dias do mês de Setembro  do ano de dois mil e 

treze, 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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e 

do Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e Sr. Luís Miguel 

Ginja da Fonseca.  

                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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA  

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS  PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular  número 114/201, datado de 9 de Setembro, a 

enviar a comunicação recebida pela ANACOM que faz o ponto da situação 

relativamente ao processo de transição para a televisão digital terrestre (TDT). 

A Câmara tomou conhecimento. 

CLUB FOOTBALL LUSITÂNIA – Foi presente à reunião um ofício, datado de 4 

de Setembro, a solicitar apoio para fazer face às despesas que vão ser 

realizadas com a participação no campeonato distrital de escolinhas infantis e 

iniciados  e também no campeonato distrital de seniores de futsal. Analisado o 

assunto a Câmara deliberou estar receptiva para  apoiar, no entanto, fica 

aguardar indicação das jornadas dos campeonatos desportivos e nomes dos 

atletas. 
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DÉCIMA SÉTIMA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Décima Sétima Alteração ao Orçamento, 

a qual aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte 

integrante desta deliberação.  Após a sua análise a Câmara deliberou, por 

unanimidade aprovar a referida alteração. 

 

APROVAÇÃO DO CLDS + (CONTRATO LOCAL DE  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL) 

 

                 O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara da aprovação do 

CLDS+ de Fornos de Algodres, através do Despacho Nº 11909/2013 de 13 de 

Setembro, do Gabinete do Secretário de Estado da Solidariedade Social e da 

Segurança Social. Analisado o assunto a Câmara tomou conhecimento e 

aprovou, por unanimidade, o CLDS+ de Fornos de Algodres. 

 

DÉCIMA SÉTIMA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Décima Sétima Alteração ao Orçamento, 

a qual aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte 

integrante desta deliberação.  Após a sua análise a Câmara deliberou, por 

unanimidade aprovar a referida alteração. 

 

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 2014. 
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HASTA PUBLICA 

 

                       A Câmara deliberou, por unanimidade alienar em hasta pública, 

as seguintes viaturas: 

                     Nissan Cabstar – matricula PF-99-05 

                     Land Rover – matricula 80-64-QO 

 

 

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 

 

________________________________ 
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ATA NÚMERO  VINTE E UM 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA TRÊS  DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos três  dias do mês de Outubro  do ano de dois mil e treze, 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, Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e 

do Partido Socialista, o Sr. Prof. António José Elvas da Rocha e  o Sr. Luís 

Miguel Ginja da Fonseca.  

                Pelas dez horas e trinta minutos, 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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

MUNICÍPIO DE BELMONTE – Foi presente à reunião um mail, datado de 18 

de Setembro, a comunicar o pedido de audiência feito ao Ministério do 

Ambiente, sobre o Sistema Municipal Águas do Zêzere e Côa. A Câmara 

tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião uma declaração do 

Comandante do Corpo de Bombeiros da A.H.B.V.F.A., a declarar o valor que 

gastou com a deslocação da delegação dos Bombeiros a Sainte Consorce, 

aquando da  geminação com aquela Vila, 1,273,00 Euros. Analisado o assunto 

a Câmara deliberou concordar, pagar a diferença do valor já atribuído, ou seja,  

€273,00, devendo ser ratificados pelo próximo executivo. 

MÁRIO PATRÃO  - Recordista de títulos e motociclismo todo-o-terreno – 

Foi presente à reunião um ofício, datado de 23 de Setembro, a solicitar o apoio 

da Câmara Municipal para participação no Rali Dakar. Analisado o assunto a 
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Câmara deliberou informar que louva os seus feitos desportivos, mas não 

dispõe de meios financeiros para apoiar. 

DIRECÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL – Foi presente à reunião 

um ofício com a referência S-20020, datado de 25 de Setembro, a informar que 

foi aprovado o relatório final dos trabalhos arqueológicos realizados em 2006, 

no sítio da Quinta das Rosas – Fornos de Algodres. A Câmara tomou 

conhecimento. 

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

referente ao processo de Contra-ordenação nº 172/2013, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, tendo em conta os 

argumentos apresentados e dos parcos rendimentos do infractor, arquivar o 

processo. No entanto deverá ser feita uma admoestação  escrita.  

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Recilead, Lda, com 

sede na Zona Industrial de Juncais, a solicitar a aprovação do pedido de 

certidão de localização de Industria do Tipo I (implantação de uma unidade 

industrial destinado a reciclagem de baterias). Analisado o assunto a Câmara 

deferiu, conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

 

CONSTRUÇÃO DE 12 FOGOS NO BAIRRO DO TÉNIS – 2ª FASE 

 

                Esteve presente na reunião o promotor da construção de 12 fogos no 

Bairro do Ténis, o qual apresentou um documento enviado pelo Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, no qual propõe uma solução para  a 

questão das habitações sociais. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por 

unanimidade mostrar receptividade a encontrar uma solução para o caso, no 

entanto, em face das alterações no Executivo decorrentes do pretérito ato 

eleitoral, bem como das dificuldades financeiros atuais, deverá ser o próximo  

executivo a decidir o assunto. 
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DÉCIMA OITAVA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

E DÉCIMA ALTERAÇÃO ÀS GOP 

 

  Foi presente à reunião a Décima Oitava Alteração ao Orçamento, 

e a Décima alteração às Grandes Opções do Plano, as quais aqui se dão como 

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações. 

 

APROVAÇÃO DO CLDS + (CONTRATO LOCAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL) 

 

              Na sequência da deliberação de 16 de Setembro de 2013, através da 

qual a Câmara aceitou o convite para  a dinamização de um CLDS + neste 

Município, o Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara que em face do 

prazo limitado de cinco dias para decisão, fora indicada como parceira ECLP a 

Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres, 

e como Coordenador Técnico o Dr. José Severino Soares Miranda, Presidente 

da Direcção daquela Associação. A Câmara tomou conhecimento e não 

manifestou qualquer discordância sobre esta matéria. Durante esta análise,  o 

Sr. Presidente da Câmara ausentou-se da sala de reuniões, pelo facto de 

integrar os corpos sociais daquela Associação. 

 

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. 
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O Presidente da Câmara 

 

_________________________________ 

 

O Secretário 

 

________________________________ 
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ATA NÚMERO VINTE E DOIS 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA DEZASSEIS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE 

 

                  Aos dezasseis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, 

reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência da 

Senhora Vice Presidente Drª. Maria Isabel Batista Martins dos Santos e a 

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

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

Elvas da Rocha e o Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca.  Faltou o Sr. Presidente 

da Câmara, Dr. José Severino Soares Miranda, por se encontrar de férias. 

                Pelas dez horas e trinta minutos, 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. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

MUNICÍPIO DE BELMONTE – Foi presente à reunião um mail, datado de 2 de 

Outubro, a dar conhecimento da cessação de funções autárquicas como 

presidente da Câmara Municipal de Belmonte e da renúncia ao mandato de 

vogal do Conselho de Administração das Águas do Zêzere e Côa. A Câmara 

tomou conhecimento. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA – Foi presente à reunião um ofício 

número S-29485, datado de 4 de Outubro, a informar que foi aprovado o 

relatório final dos trabalhos arqueológicos de emergência realizados na Quinta 

do Inferno (2005), sita no local da “Barroca”, Fornos de Algodres. A Câmara 

tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião um ofício número 

182/BVFA, datado de 07 de Outubro,  a relembrar o acordo para pagamento 

das despesas de financiamento da Escola de Música da Associação 



81 
 

Humanitária de Bombeiros Voluntários, cuja divida actual é de 4.500 Euros. A 

Câmara tomou conhecimento. 

MUNICÍPIO DE PINHEL – Foi presente à reunião um ofício número 3367, 

datado  de 8 de Outubro a informar que sessou funções como Presidente da 

Câmara. A Câmara tomou conhecimento. 

CTT – CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. -  Foi presente à reunião um ofício 

número 13N67262, datado de 9 de Outubro, a  informar que foi decidido 

proceder à centralização dos distribuidores de Fornos de Algodres em Gouveia, 

com vista  a potenciar sinergias, rentabilizar recursos existentes e diminuir 

custos. A Câmara tomou conhecimento. 

ANMP -  Associação Nacional de Municípios Portugueses – Foi presente à 

reunião uma circular número 25, datada de 8 de Outubro, a remeter, para 

conhecimento, as cartas enviadas para  a Srª Ministra de Estado e das 

Finanças  e o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, relativas ao 

encerramento de serviços das Finanças. 

GRUPO PARLAMENTAR  DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado 

de 10 de Outubro, a remeter para conhecimento a pergunta formulada ao 

Governo, sobre o encerramento dos Serviços de Finanças. A Câmara tomou 

conhecimento. 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 98/2013 – Foi presente à  reunião 

o Auto de Declarações, referente ao processo de contra-ordenação nº 98/2013, 

o qual aqui se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante 

desta deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, remeter aos 

Serviços Técnicos para informação. 

 

DÉCIMA NONA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

  Foi presente à reunião a Décima Nona Alteração ao Orçamento, a 

qual aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte 

integrante desta deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por 

unanimidade ratificar  a referida alteração. 
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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 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


