ATA NÚMERO UM

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA QUATRO DE JANEIRO DO ANO
DE DOIS MIL E DOZE

Aos quatro dias do mês de Janeiro, do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à
reunião um ofício, datado de 30 de Dezembro, a solicitar a emissão de parecer
favorável quanto à obtenção de Estatuto de Utilidade Pública. A Câmara
concorda com a atribuição do estatuto de utilidade pública e remeteu ao Dr.
José Ângelo para elaborar o respetivo relatório.
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA SERRA DA ESTRELA - Foi presente
à reunião um ofício número 66, datado de 21 de Dezembro, a remeter a Moção
aprovada por unanimidade, relativa aos itinerários complementares da Serra da
Estrela. A Câmara tomou conhecimento.
JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRAL PICHORRO – Foi presente à reunião
um ofício número 8, a solicitar a atribuição de um subsídio, para a construção
de um muro de suporte no caminho da preza, na Mata. A Câmara deliberou,
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por unanimidade atribuir o subsidio solicitado depois de devidamente
cabimentado no Orçamento de 2012.
JUNTA DE FREGUESIA DE INFIAS – Foi presente à reunião um ofício
número 31, datado de 27 de Dezembro, a solicitar que o protocolo de cedência
do edifício da antiga escola primária elaborado entre a Câmara e a Junta de
Freguesia seja substituído pela Associação de Promoção Social, Cultural,
Recreativa e Desportiva de S. Pedro de Infias. A Câmara mantém o teor do
protocolo anteriormente celebrado com a Junta de Freguesia.
INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – Foi presente à reunião
um ofício número 801801, datado de 27 de Dezembro, a remeter o Plano de
Inspeções para o ano de 2012. 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 apoio
financeiro para reabilitação urbana,

solicitado por

Manuel Ferreira Neves,

residente na Quinta do Alemão, 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, concordar com a Informação dos
Serviços Sociais.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Herdeiros de António
Pacheco da Cunha, a solicitar a emissão de certidão de desanexação de uma
parcela de terreno com a área de 595 metros quadrados, a destacar do prédio
rústico sito à carreira, freguesia de Vila Soeiro do Chão. Analisado o assunto a
Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de José Cabral Sousa,
residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para reconstrução de uma
edificação multifamiliar e de comércio. A Câmara deferiu conforme Informação
dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Daniela Filipa Andrade
Guerra, residente em Juncais, a solicitar licença para construção de um
armazém. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme Informação dos
Serviços Técnicos.
2

Foi presente à reunião um requerimento de Amelia Nunes Dinis,
residente em

Fonte Fria, a solicitar licença para reconstrução de uma

Edificação Unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme
informação dos Serviços Técnicos.

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 DOIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE JANEIRO DO ANO
DE DOIS MIL E DOZE

Aos dezoito dias do mês de Janeiro, do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente
à reunião um ofício, datado de 18 de Janeiro, a solicitar a atribuição de um
apoio financeiro, para que os alunos meritórios do “Prémio de Mérito a
Estudantes” a ele possam ter acesso. A Câmara deliberou que dado o
momento difícil que o País atravessa e as Câmaras Municipais, apenas poderá
contribuir com 150 Euros (cento e cinquenta Euros).
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA SAÚDE DE COIMBRA – Ana
Filipa Silva Moreira - Foi presente à reunião um ofício, datado de 9 de Janeiro,
a solicitar a atribuição de um apoio financeiro para o carro alegórico do cortejo
da Queima das Fitas. Analisado o assunto a Câmara deliberou informar que
não tem de momento disponibilidades financeiras.
JUNTA DE FREGUESIA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à
reunião um ofício datado de 5 de Dezembro, a solicitar a concessão de um
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subsídio para a manutenção de caminhos agrícolas. Analisado o assunto, a
Câmara deliberou remeter ao Engº Paulo com vista

à colocação de um

cantoneiro na Junta de freguesia a tempo inteiro.
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – Foi presente à reunião um ofício circular
nº 1/2012, a apresentar cumprimentos ao assumir as funções de Presidente ad
Direcção da Delegação da Guarda da Cruz Vermelha Portuguesa.. A Câmara
tomou conhecimento.
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um ofício a
remeter para conhecimento o Projeto de Resolução nº 169/XII/PCP. A Câmara
tomou conhecimento.
EMBAIXADA DO REINO DE MARROCOS – Foi presente à reunião um ofício
a remeter a Nova Constituição de Marrocos. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - Foi presente
à reunião um ofício número 41/2012, datado de 13 de janeiro, a solicitar
contributos para o projeto

de proposta de lei que procede à Revisão do

Regime Jurídico do arrendamento urbano, alterando o Código civil, o Código de
Processo Civil e a Lei nº 6/2006 de 27 de Fevereiro. A Câmara tomou
conhecimento.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente á reunião um requerimento de Sandra Isabel Lopes
Fonseca, residente em Queiriz, a solicitar a emissão de informação prévia com
vista ao licenciamento de uma exploração pecuária. Analisado o assunto e
conforme informação dos Serviços Técnicos a Câmara ratificou o despacho
proferido em 11 de Janeiro de 2012.
Foi presente à reunião um requerimento de António José Ferreira
Farias, residente em Muxagata, a solicitar licença para reconstrução de uma
edificação. A Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Lino Nunes Guerra de
Albuquerque, residente em Vila Chã, a solicitar licença para reconstrução de
uma edificação. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme Informação
dos Serviços Técnicos.
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Foi presente á reunião um requerimento de Joaquim António Frias
Rebelo, residente em Vila Chã, a solicitar licença para reconstrução e
ampliação de uma edificação. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme
Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Diogo Barata de Tovar
Pereira Coutinho Furtado de Melo, a solicitar o licenciamento de obras de
urbanização do loteamento, sito na Cerca, no Ramirão, freguesia de Casal
Vasco. Analisado o assunto e conforme Informação dos Serviços Técnicos a
Câmara deferiu.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O Senhor Presidente comunicou aos presentes que, na sequência
da reunião efetuada com os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia do
Município, fora obtido um consenso sobre o melhor horário a praticar

na

redução do período de disponibilização de iluminação pública durante a noite,
consenso que apontava para o encerramento da mesma entre as 02 horas e
as 05 horas e 30 minutos.
Após alguma troca de impressões, a Câmara deliberou, por
unanimidade, alterar o horário do período de encerramento da iluminação
pública fixado, passando o mesmo a verificar-se entre as 02 horas e as 05,30
horas, devendo deste facto ser dado conhecimento prévio à população.

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 TRÊS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE JANEIRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro, do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE ALGODRES – Foi
presente à reunião um ofício, datado de 30 de Novembro, a propor a permuta
da escola do 1º ciclo, pela antiga casa paroquial. Analisado o assunto a
Câmara deliberou, por unanimidade solicitar parecer à Junta de Freguesia.
JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA – Foi presente à reunião um ofício,
datado de 25 de Janeiro, a entregar documentos referentes às considerações
constantes do Documento Verde da Reforma da Administração Local, relativos
à Freguesia de Maceira. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 20 de Janeiro, a solicitar a emissão de sugestões
sobre o regime jurídico do referendo Local. A Câmara tomou conhecimento.
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LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Foi presente à reunião um
ofício, datado de 16 de Janeiro, a agradecer toda a colaboração prestada no
âmbito do peditório anual. A Câmara tomou conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Bruno António Rodrigues
Faustino, responsável pela exploração do bar do Rio, a solicitar que a renda
relativa ao funcionamento do bar seja efetuada apenas nos meses de Julho a
Setembro, em virtude do atraso na ligação da luz elétrica. Analisado o assunto
a Câmara deliberou deferir, uma vez que se confirmam os factos alegados.
Foi presente à reunião um requerimento de Elias Lemos de Pina,
residente em Castelo de Penalva, a solicitar a concessão de cartão de feirante
para venda de louças e outros. A Câmara deferiu.
Foi presente à reunião um requerimento de Laurinda Maria Martins
Machado Marcelino, sócia-gerente da empresa Mini Mercado de São Jorge, a
solicitar que o cartão de feirante passe para o nome individual, em virtude da
empresa ter encerrado. A Câmara deferiu conforme informação do fiscal
Municipal.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião uma Informação dos Serviços Técnicos da
Câmara, para reapreciação do Processo de Obras Número 99/2010, 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 revogar
a decisão tomada em 7 de Setembro de 2011, tendo em conta o

teor do

parecer do CLAS. Desta decisão deve ser dada conhecimento ao Instituto de
Solidariedade e Segurança Social.

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL

Em face do pedido de regresso antecipado da situação de licença
de longa duração, efetuado por um trabalhador desta Autarquia, o qual havia
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sido suprimido, no corrente ano, do Mapa de Pessoal, a Câmara deliberou, por
unanimidade, alterar o documento em causa, nele incluindo o colaborador
referido.
Tendo em conta que o documento citado integra os Documentos
Previsionais Para 2012 e dele decorreu consequências orçamentais e
financeiras, a Câmara deliberou por unanimidade, submeter esta alteração à
aprovação da Assembleia Municipal

PRIMEIRA REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE
DOIS MIL E DOZE

Tendo em conta a urgência na conclusão das Infraestruturas do Hotel
“Estrela à Vista”, com vista à sua abertura já no próximo mês de Março,
compromisso assumido pela Autarquia e que esta pretende honrar, foram
presentes à reunião os documentos de suporte à 1ª Revisão aos Documentos
Previsionais Para 2012, os quais aqui se dão como reproduzidos e se
consideram como fazendo parte integrante desta deliberação.
Analisado o assunto, o Sr. Presidente abordou os pressupostos da
presente modificação, tendo referido o seguinte:
a) A construção das infraestruturas do Hotel Estrela à Vista haviam
sido previstas nos Documentos Previsionais Para 2012 sem verba definida;
b) A verba objeto de Revisão operada em Dezembro de 2011 e que
também se destinava a tal fim, não fora arrecadada e, consequentemente,
também não utilizada;
c) Tal verba, em conjunto com a resultante descabimentação parcial
da Biblioteca Municipal, constituirão a receita para fazer face a tal despesa;
d) A dotação da Biblioteca Municipal será reposta com recurso ao
Saldo de Tesouraria, a arrecadar através de nova Revisão e logo que
aprovados os Documentos de Prestação de Contas, bem como através de
financiamento comunitário;
Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a Revisão em causa e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.
Sobre este assunto, O Senhor vereador Prof. António José Elvas da
Rocha, referiu ter votado favoravelmente esta Revisão, mas declinando
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quaisquer responsabilidades por eventuais ilegalidades ou irregularidades que
a mesma contenha.

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 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.
ADESÃO AO PROGRAMA “ALDEIAS DE MONTANHA”
A Câmara deliberou aderir ao Programa “Aldeias de Montanha,
com o objetivo de nele incluir a aldeia de Algodres.

ADESÃO À REDE DE JUDIARIAS

Na sequência do estudo efetuado sobre a presença judaica na
área do Município, do qual viria a resultar a constatação da existência de
inúmeros vestígios da memória sefardita, fator que pode revelar-se importante
na estratégia

de desenvolvimento assumido pela Autarquia, a Câmara

deliberou, por unanimidade, aderir à rede de Judiarias de Portugal , bem como
solicitar autorização à Assembleia Municipal para tal efeito, logo que remetidos
os Estatutos respetivos.

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 12,30 horas.
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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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA QUINZE DE FEVEREIRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos quinze dias do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e do Partido Socialista, Prof. António José
Elvas da Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou o Senhor Vereador do
Partido Social Democrata, Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira
Pelas dez horas, foi declarada aberta a presente reunião.
De seguida, procedeu-se à leitura e votação da ata da reunião
anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
ARTUR FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA – Foi presente à reunião um
requerimento, datado de 15 de Fevereiro, a solicitar a justificação de falta à
reunião de Câmara do dia 15 de Fevereiro. Analisado o assunto a Câmara
deliberou por unanimidade justificar a referida falta.
GABINETE DA MINISTRA DA JUSTIÇA – Foi presente á reunião a
intervenção da Srª Ministra da Justiça, no encerramento

da conferência

“Combate à Fraude Contra o SNS”, acerca do combate à Fraude contra o SNS.
A Câmara tomou conhecimento.
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
CENTRO – Foi presente à reunião um mail, datado de 10 de Agosto referente à
excedência aos valores limiar de Ozono. A Câmara tomou conhecimento.
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SUSANA TERESO – Foi presente à reunião um ofício, datado de 29 de
Janeiro, a solicitar um apoio através da compra de exemplares do livro
“Educação Ambiental pela Arte”. A Câmara tomou conhecimento.
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – Foi presente à reunião um mail datado de
26 de janeiro, a remeter o discurso do Ministro da Saúde, no encerramento da
conferência

“Combate

à

Fraude

contra

o

SNS”.

A

Câmara

tomou

conhecimento.
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE
FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião um ofício número 16,
datado de 09 de Fevereiro, a solicitar um apoio financeiro para custear o
pagamento de despesas fixas com a Rádio Imagem. A Câmara deliberou por
unanimidade atribuir um subsídio a título excecional no valor de €600,00
(seiscentos Euros), depois de cabimentado. Durante esta votação o Sr.
Presidente ausentou-se da Sala de Reuniões, por fazer parte dos corpos
sociais da mesma.
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, a enviar
para conhecimento o Projeto de Lei nº 167/XII/1ª (PCP), que estabelece a
universalidade do acesso à televisão digital terrestre e o alargamento da oferta
televisiva. A Câmara tomou conhecimento.
SINTAP – UGT – Foi presente à reunião um ofício número 155, datado de 9 de
Fevereiro, referente à decisão do Governo de não conceder tolerância de ponto
no Carnaval. A Câmara tomou conhecimento.
FREGUESIAS DE CASAL VASCO E INFIAS – Foi presente à reunião um
ofício, datado de 20 de janeiro a remeter a posição das freguesias
relativamente à agregação ou eliminação de freguesias. A Câmara tomou
conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício circular número 12, datado de 10 de fevereiro, a informar
que o Governo está a preparara regulamentação para redução de dirigentes. A
Câmara tomou conhecimento.
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião
uma Informação acerca de um pedido de reajustamento da renda social,
apresentado pelo Senhor Agostinho Francisco Garcia, residente no Bairro do
Ténis, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como fazendo parte
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integrante desta deliberação. Após a sua análise a Câmara deferiu conforme
Informação do Serviço Social.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Carlos Costa,
residente em Vila Cova do Covelo, a solicitar a renovação do cartão de
vendedor ambulante de frutas e legumes. A Câmara deferiu.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento de Maria Helena Ferreira
Furtado, residente em Figueiró da Granja, a solicitar informação prévia para
construção de dois aviários e um filtro sanitário. Analisado o assunto a Câmara
deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente proferido em 30 de
Janeiro.

SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E SEGUNDA
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

Foi presente à reunião a Segunda 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.

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 CINCO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador Luís Miguel Ginja da Fonseca questionou o
Senhor Presidente, sobre o valor da despesa suportada pelo Município no
projeto do Hotel Estrela à Vista, uma vez que, sem nunca por em causa a
utilidade e o total apoio ao projeto seria conveniente fosse apurado o montante
em causa.
Esclarecendo a pretensão referida o Senhor Presidente ad
Câmara referiu que todas as despesas efetuadas pelo Município no projeto em
causa são do conhecimento do executivo e da população em geral.

ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
FINALISTAS DA ESCOLA E.B 2,3 / S DE FORNOS DE ALGODRES – Foi
presente à reunião um ofício a solicitar um apoio financeiro para a realização
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do Baile de Finalistas que se vai realizar no dia 10 de Março. A Câmara
deliberou por unanimidade que não dispõe de meios financeiros para o efeito.
FINALISTAS DA ESCOLA E.B 2,3 / S DE FORNOS DE ALGODRES – Foi
presente à reunião um ofício a solicitar a disponibilização de mesas para o
baile de Finalistas.

Analisado o assunto a

Câmara

deliberou, por

unanimidade, disponibilizar o referido material.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 21 de Fevereiro, a informar que o Conselho
diretivo da ANMP foi recebido pela Srª Ministra da Justiça, a qual mostrou
recetividade para reunir com os autarcas para debater o novo mapa judiciário e
as suas repercussões. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 17 de Fevereiro, a remeter a circular número 17,
acerca da hora do planeta. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número 13, datada de 13 de fevereiro, a dar
conhecimento de diversa informação relativa à Lei número 8/2009 de 18 de
Fevereiro, alterada pela Lei nº 6/2012, de 10 de Fevereiro, que estabelece o
regime jurídico dos Conselhos Municipais da Juventude. A Câmara tomou
conhecimento.
CENTRO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS DA GUARDA – Foi presente à
reunião um ofício, datado de 13 de Fevereiro, a enviar o Plano de Atividades
para 2012, bem como solicitar um apoio monetário. Analisado o assunto a
Câmara deliberou

informar que a Câmara não tem disponibilidades

financeiras.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Maria do Rosário S. A.
Coelho, residente em Vila Chã, a solicitar a desanexação de uma parcela de
terreno, sito na freguesia de Vila Chã, descrito na Matriz Predial, sob o artigo
número 3 da freguesia de Vila Chã. Analisado o assunto a Câmara deferiu
conforme Informação dos Serviços Técnicos.
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OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento de José Manuel Fonseca
Magalhães O. Espírito Santo, residente

em Figueiró da Granja, a solicitar

licença para construção de uma habitação. Analisado o assunto a Câmara
deferiu, conforme Informação.
Foi presente à reunião um requerimento de Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia da Matança, a solicitar licença para construção de uma
Casa Mortuária. Analisado o assunto, a Câmara deferiu, conforme Informação.

TERCEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E TERCEIRA
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

Foi presente à reunião a Terceira 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.

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 SEIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TREZE DE MARÇO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos treze dias do mês de Março do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ENCERRAMENTO DO TRIBUNAL DE FORNOS DE ALGODRES

O Senhor Presidente comunicou aos presentes que, em breve,
iria ser recebido e ouvido pela Tutela, no âmbito do Processo de
Reorganização da Rede Judiciária, o qual aponta para o encerramento do
Tribunal Judicial de Fornos de Algodres.
Nestes termos, solicitou aos presentes a apresentação de outros
argumentos contra o encerramento do Tribunal, já que ele se preparava para
alegar a qualidade e modernidade das instalações, uma vez que, pelo número
de Processos, outra das variáveis utilizadas na avaliação, seria certo que
pouco ou nada poderia ser feito.
A Câmara tomou conhecimento.
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ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA – NOVOS FITADOS DE MEDICINA –PEDRO
MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA - Foi presente à reunião um ofício

a

solicitar o patrocínio para o Cortejo da Queima das Fitas. Analisado o assunto a
Câmara indeferiu por dificuldades financeiras.
CIVITAS

–

PLANEAMENTO

E

GESTÃO

DE

PROCESSOS

DE

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA - Foi presente à reunião um ofício, datado de 24
de Fevereiro a solicitar uma reunião para apresentar os serviços que se
propõem prestar, no âmbito da Reforma Administrativa do Território. A Câmara
tomou conhecimento.
DESPERTAR O SILÊNCIO – ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DA GUARDA – Foi
presente à reunião um ofício número 05, datado de 13 de Fevereiro, a solicitar
a atribuição de um subsídio, de modo a minimizar as despesas com a
comemoração do 12º aniversário da Associação. Analisado o assunto a
Câmara louva a iniciativa, mas informa que não dispõe de meios financeiros
para o efeito.
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TRANCOSO – Foi presente à reunião um
ofício, datado de 27 de Fevereiro, a remeter moção contra a introdução de
portagens na A23 e A25. A Câmara tomou conhecimento.
RESISTRELA – Foi presente à reunião um mail, datado de 7 de maio, a
comunicar a nova tarifa a praticar em 2012, aos Municípios utilizadores do
Sistema pelo tratamento dos seus resíduos sólidos urbanos, a qual sofreu uma
redução de €1,48/tonelada. A Câmara tomou conhecimento.
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS – Foi presente à reunião um ofício
com a referência C.02-cmm.716, datado de 06 de Março a remeter a Moção
que a Câmara aprovou contra a extinção da Entidade Regional Turismo Serra
da Estrela. A Câmara tomou conhecimento.
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião
uma Informação da Técnica de Serviço Social, sobre um pedido de isenção de
pagamento de refeições escolares apresentado por Maria de Fátima Pina
Amaral Fontes e Rui Oliveira Fontes, a qual aqui se dá como transcrita e s e
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considera como fazendo parte integrante desta deliberação. Analisado o
assunto a Câmara deferiu conforme informação.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número 22, datado de 29 de Fevereiro, a remeter a
resolução

do Conselho

Diretivo

Reorganização Administrativa

relativo à Proposta

de Lei nº 44/XII –

Territorial Autárquica. A Câmara tomou

conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número 25, datada de 29 de Fevereiro, a remeter cópia
da comunicação endereçada ao Sr. Diretor do Jornal I. A Câmara tomou
conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Um requerimento de João António Felício dos Anjos, no qualidade de
cabeça de casal de Herdeiros de Maria da Conceição Sousa Felício, a solicitar
a cedência de uma faixa de terreno no Cemitério municipal para sepultura
perpétua de sua mãe. Analisado o assunto a

Câmara deferiu conforme

Informação do Fiscal Municipal.

QUARTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E QUARTA
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

Foi presente à reunião a Quarta Alteração ao Orçamento e a
Quarta 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.

VENDA DE VIATURAS USADAS

A Câmara deliberou, por unanimidade alienar em hasta pública, as
seguintes viaturas:
- Nissan Terrano II – matricula 71-22-IU
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- Mitsubshi Pagero – matricula 57-37-UV
- UMM 4x4

- matricula XD-72-38

- Renault Mégane – matricula 29-19-HH
Mais deliberou vender nas seguintes condições:
1 – Deverá ser apresentado, sob pena de exclusão, um preço de
compra para cada uma das viaturas pretendidas, não sendo, contudo,
obrigatório a apresentação de proposta para a totalidade das mesmas;
2 – As propostas serão entregues em sobrescrito fechado, contendo
no seu exterior a seguinte menção: “Proposta para aquisição de viaturas
usadas”;
3 – No interior do sobrescrito, para além da proposta, deverá ser
introduzida a identificação e morada proponente;
4 – As propostas deverão dar entrada na Secretaria Municipal até às
16 horas do próximo dai 30 de março de 2012;
5 - A Câmara Municipal de Fornos de Algodres, reserva-se o direito
de não aceitar quaisquer das propostas apresentadas;

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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE MARÇO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte e oito dias do mês de Março do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Dr. Artur
Francisco Almeida de Oliveira e do Partido Socialista, Prof. António José Elvas
da Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Srª Vereadora Drª Maria
Isabel Batista Martins dos 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ENCARGOS DIRECTOS E CONTABILISTICAMENTE RELEVADOS COM O
PROJECTO E INFRESTRUTURAS DO HOTEL “ESTRELA À VISTA”

Foi presente à reunião o mapa com os encargos directos e
contabilisticamente relevados com o Projecto e Infra-estruturas do Hotel
“Estrela à Vista”, o qual aqui se dá como transcrito e se considera comi fazendo
parte integrante desta acta. Analisado o assunto a Câmara tomou
conhecimento.

ORDEM DO DIA
EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A. – Foi presente à reunião um ofício
número 332/12/RCMDA, datado de 21 de Março, a informar que vão colocar os
relógios astronómicos de comando IP.
A Câmara tomou conhecimento.
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BASTONÁRIO DA ORDEM DOS ADVOGADOS – Foi presente à reunião um
ofício datado de 7 de Março, a remeter a moção aprovada, por unanimidade,
contra o encerramento dos tribunais judiciais. A Câmara tomou conhecimento.
JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA – Foi presente à reunião um ofício,
datado de 17 de Março, a solicitar o reembolso de €843,42, referente aos
pagamentos efectuados à EDP, relativo ao Jardim de Infância de Maceira.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício número 336, datado de 14 de Março, referente à
reorganização da estrutura judiciária. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício circular número 35, datado de 14 de Março, referente ao
Projecto de Decreto Lei da Assunção dos Compromissos e dos Pagamentos
em Atraso (LCPA). A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - Foi presente
à reunião um mail, datado de 15 de Março a remeter cópia da missiva enviada
à Srª Ministra da Justiça relativa à reorganização da estrutura judiciária. A
Câmara tomou conhecimento.
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – Foi
presente à reunião um Informação, relativa ao requerimento apresentado por
Armando ferreira Cardoso, residente em Sobral Pichorro, titular da licença de
táxi número 13, no qual solicita autorização par a transmissão da referida
licença, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como fazendo parte
integrante desta deliberação. Analisado o assunto e em face da Informação
dos Serviços, solicitem-se novos e eventuais documentos actualizados.
PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO NÚMERO 05/2012 – Foi presente à
reunião uma Informação da Fiscalização , referente ao Processo de contraordenação nº 05/2012, em nome da Associação para o Desenvolvimento da
Muxagata, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como fazendo
parte integrante desta deliberação. A Câmara deliberou arquivar, tendo em
conta que o processo estava devidamente regularizado.
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REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Cesaltina Marques S.
Loureiro, residente em Nogueira do Cravo, a solicitar a renovação do cartão de
vendedor ambulante nº 73. A Câmara deferiu.
Foi presente à reunião um requerimento de Norberto da Conceição,
residente em Aguiar da Beira a solicitar a renovação do cartão de vendedor
ambulante número 63. A Câmara deferiu.
Foi presente à reunião três Informações da Fiscalização, referente a
pedidos de feirantes para estacionamento do seu veículo no recinto da feira, as
quais aqui se dão como transcritas e se consideram como fazendo parte
integrante desta deliberação. Após a sua análise a Câmara indeferiu conforme
Informação da Fiscalização.
Foi presente à reunião uma Informação da Fiscalização sobre um
pedido de anulação de licença de ocupação da via pública com um tubo
subterrâneo, apresentado por Maria da Conceição Miguel, residente na Mata.
Analisado o assunto a Câmara deferiu, conforme informação da Fiscalização.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento de Manuel Joaquim Coelho
Soares, residente em Vila Soeiro do Chão, a solicitar licença para construção
de uma edificação unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme
Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Irene Maria Gomes da
Costa Martins, residente em Cortiçô, a solicitar licença para reconstrução de
um terraço, inserido em edifício destinado a arrumos. Analisado o assunto a
Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos.

REORGANIZAÇÃO DO MAPA JUDICIÁRIO

Na sequência da reforma judiciária anunciada pelo Governo da
República, o Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara das medidas
adoptadas no sentido da manutenção do Tribunal Judicial de Fornos de
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Algodres, acrescentando que, sobre esta matéria, iria ser recebido em
audiência por membros do Governo. A Câmara tomou conhecimento.

CESSAÇÃO DE FUNÇÕES AUTÁRQUICAS/VOTO DE AGRADECIMENTO

Em face da recente cessação de funções autárquicas do membro da
Assembleia Municipal, Dr. José António da Rocha Nunes, que, por motivos de
saúde, a tal se viu compelido, o Senhor Vereador Luís Miguel Ginja da
Fonseca, lembrou que seria de inteira justiça que a Câmara Municipal
lembrasse e reconhecesse a dedicação e a entrega que o mesmo sempre
emprestou às causas do Município.
Analisado o assunto, a

Câmara deliberou, por unanimidade,

manifestar público apreço pela actividade política desenvolvida pelo Sr. Dr.
José António da Rocha Nunes, reconhecendo a dedicação e as causas por ele
defendidas, sempre norteadas pelo interesse do Município.

CUMPRIMENTO DA LEI DOS COMPROMISSOS

Nos termos do disposto no artigo 15, número 1 da Lei número 8/2012,
de 21 de Fevereiro de 2011, foram presentes à reunião os documentos ali
previstos, (Declaração de Recebimentos em Atraso à data de 31 de Dezembro
de 2011, Declaração de Compromissos

Plurianuais Existentes em 31 de

Dezembro de 2011 e Declaração de Pagamentos em Atraso Existentes em 31
de Dezembro de 2011), documentos que aqui se dão como reproduzidos e se
consideram como fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua
análise a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade remetêlos à Assembleia Municipal, para os efeitos consignados na Lei.

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 12,30 horas.
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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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos onze dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Dr. Artur
Francisco Almeida de Oliveira e do Partido Socialista, Prof. António José Elvas
da Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail a solicitar parecer sobre projecto de despacho – novas
unidades orgânicas resultantes da

constituição

de

Agrupamentos ou

agregações: Calendário, princípios e critérios de orientações, exceções e
procedimentos de transição. A câmara tomou conhecimento e entende
pertinente que no ponto 1.4, onde se lê “mediante parecer favorável das
câmaras Municipais envolvidas” deveria ler-se “mediante parecer favorável e
vinculativo das Câmara Municipais envolvidas”.
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado
de 29 de Março, a remeter para conhecimento o Projecto de Resolução do
Grupo Parlamentar do PCP “Pela Modernização e reabertura do troço CovilhãGuarda”. A Câmara tomou conhecimento.
CENTRO DISTRITAL DA SEGURANÇA SOCIAL DA GUARDA – Foi presente
à reunião um ofício número 11653, datado de 30 de Março, a remeter parecer
29

no âmbito do programa PRODER – subprograma 3, Medidas 3.2.2. referente
ao processo da Associação para o Desenvolvimento da Muxagata. A Câmara
tomou conhecimento.
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado
de 5 de Abril, a remeter o Projecto de Resolução decorrente da Proposta de Lei
nº 44/XII/1ª do Governo. A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO DE ROSA MARIA AMARAL P.
RODRIGUES - Foi presente à reunião uma Informação da fiscalização acerca
do processo de contra-ordenação número 2/2011, em nome de Rosa Maria
Amaral P. Rodrigues, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como
fazendo parte integrante desta deliberação. Analisado o assunto e tendo em
conta os argumentos apresentados e a situação económica e familiar

do

agregado, a Câmara deliberou, por unanimidade, advertir o infrator devendo
pagar a importância de €20,00 (vinte Euros) a título de custas processuais,
devendo, doravante, ser cumprida a Lei.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Ana Paula Frias Gomes,
residente em Infias, a solicitar o averbamento em seu nome da licença de táxi
nº 13 emitida pela Câmara Municipal de Fornos de Algodres, atualmente em
nome de Armando Ferreira Cardoso, residente em Sobral Pichorro. Em face
dos novos elementos defere-se a pretensão do requerente.

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 NOVE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE DE ABRIL
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Sr. Vereador Prof. António José Elvas da Rocha interveio
referindo que ante a forte possibilidade de uma reorganização da rede escolar,
especialmente no que tocava aos Jardins de infância, gostaria que ao nível de
eventuais encerramentos todas as freguesias tivessem tratamento igual.

ORDEM DO DIA
CLUB FOOTBALL LUSITÂNIA – Foi presente à reunião um ofício número
01/2012, datado de 18 de Abril, a solicitar a cedência de instalações para a
realização dos torneios de futebol em infantis, designado por Ibérica Futebol
Infantil. Analisado o assunto a Câmara deliberou cedam-se a s instalações,
devendo, quanto ao relvado ser consultado o Engº Lopes.
ESCOLA PROFISSIONAL DE TRANCOSO – Foi presente à reunião um ofício
número OCG-12-29/12, datado de 11 de Abril, a solicitar a emissão de parecer
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quanto à pertinência e oportunidade da criação de novos cursos. A Câmara
nada tem a opor.
JOSÉ ANTÓNIO DA ROCHA NUNES – Foi presente à reunião um ofício,
datado de 24 de Março, a agradecer a oferta da bonita placa com o edifício da
Câmara Municipal, em relevo. A Câmara tomou conhecimento.
AUTARCAS SOCIAIS DEMOCRATAS – Foi presente à reunião um mail,
datado de 18 de Abril, a enviar a posição e informação sobre o Projeto de
Decreto Lei de Regulamentação da Lei dos Compromissos. A Câmara tomou
conhecimento.
CLUB FOOTBALL LUSITÂNIA – Foi presente à reunião um ofício número
2/2012, datado de 17 de Abril, a solicitar apoio financeiro para a organização
do Torneio Ibérica Foot Festival, do qual consta o torneio de Futebol Infantil
2012. A Câmara deliberou solicitar a informação sobre o número de equipas
participantes e número de jovens envolvidos nas atividades. Solicite-se,
também, se existe cabimento orçamental, para esta atividade.
LOMBOSER – METALURGICA, S.A. – Foi presente à reunião um ofício
número 110, datado de 18 de Abril, a informar que se mantêm interessados no
terreno sito na Zona Industrial de Juncais, bem como no investimento.
Analisado o assunto, a Câmara deliberou compreender a situação e conceder
o prazo de início das obras até 31 de Dezembro do corrente ano. Findo este
prazo a Câmara agirá em conformidade com o regulamento da Zona Industrial.
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL - Foi presente à reunião
uma Informação da Técnica de Serviço Social, acerca de um pedido de
isenção do pagamento da taxa referente a serviço de limpeza de fossa
apresentado pelo senhor Joaquim Júlio Aires, residente em Fuinhas, 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, indeferir
conforme Informação da Técnica de Serviço Social.

APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATIVOS A 2011
Foram presentes à reunião os documentos de Prestação de Contas
relativos a 2011, os quais aqui se dão como reproduzidos e se consideram
como fazendo parte integrante desta deliberação.
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Analisados os documentos em causa e após terem sido prestados
alguns esclarecimentos, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra
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
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:
“Uma referência de apreço aos funcionários envolvidos neste esforço
de apresentação dos documentos de prestação de contas.
A análise dos documentos de prestação de contas resulta sempre
numa avaliação das opções políticas, anteriormente inscritas nos documentos
previsionais do ano de 2011.
Apreciar e votar documentos de prestação de contas não deve ser
uma mera comparação de números, mas antes a apreciação da justeza das
opções tomadas por quem gere o município.
Os documentos que nos são trazidos refletem a situação de
“desequilíbrio” financeiro que o município atravessa, com o endividamento
sempre a crescer.
Os números apresentados são o espelho da quase paralisia
generalizada do Concelho.
Esta situação, ainda que agravada pela crise financeira, económica
e social que o país atravessa e que as políticas do governo tendem a acentuar,
resulta claramente de opções políticas tomadas pelo PSD ao longo dos seus
mandatos no Executivo Camarário.
Esta prestação de contas, sendo um balanço de mais um ano de
mandato, indicia também como o caminho seguido levará cada vez mais ao
agravamento das condições financeiras da autarquia, estando constatado nos
documentos a crescente pressão sobre a tesouraria.
Entendemos que a situação da Câmara Municipal de Fornos de
Algodres coloca em causa uma efetiva aplicação do principio da equidade
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integeracional, principio consagrado na Lei das Finanças Locais, isto é, o futuro
do Concelho e das gerações futuras está completamente “hipotecado”.
Entendemos que deverá haver existir uma maior transparência nos
atos.
Sendo estes documentos o reflexo de opções

políticas que

consideramos erradas e cujos resultados estão neles bem patentes, a nossa
posição não poderá ser outra senão votar contra os documentos de prestação
de contas que nos são presentes”.
Senhor Presidente da Câmara, perante esta declaração de voto,
manifestou a sua estranheza sobre os comentários tecidos, que reputou de
absurdos, uma vez que os mesmos contradizem a postura adotada pelos
senhores vereadores do Partido Socialista, durante o ano em causa, até
porque estiveram sempre de acordo com todas as opções políticas tomadas.
Acrescentou que a dívida do Município não é divida do Presidente,
mas da Câmara Municipal, sendo por ela responsáveis o Presidente e os
demais membros do Executivo, tanto mais que todos os projetos haviam sido
aprovados, por unanimidade.
No que tocava ao endividamento a crescer, referiu que a questão
deveria ser para rir, uma vez que os Senhores Vereadores do Partido
Socialista, desconhecem ou parecem desconhecer que o Município tem um
Plano de reequilíbrio Financeiro a cumprir e que, até à presente data, todas as
prestações mensais, constituídas por juros e amortizações de capital, são
integral e tempestivamente pagas, pelo que a dívida só poderia diminuir.
Referiu, ainda que, para além disso, gostaria de lembrar aos
Senhores Vereadores do Partido Socialista que no contrato de reequilíbrio
Financeiro existe uma cláusula de salvaguarda, que pode ser acionada em
caso de dificuldade, a qual permite ao Município suportar encargos
correspondentes a 20% da sua receita anual, valor que seria muito inferior ao
atualmente pago. Acrescentou que, contudo, a Câmara Municipal tem
assumido uma posição de responsabilidade que a leva a envidar todos os
esforços no sentido de cumprir na integra o contrato de reequilíbrio financeiro,
nos termos em que atualmente se encontra.
No que tocava à hipoteca do futuro do Município, contrapôs que não
há qualquer hipoteca sobre o futuro e que, quando muito, havia obra aprovada
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por todos, e eleitoralmente sufragada. Apesar disso, gostaria que, futuramente,
os Senhores Vereadores mostrassem alternativas credíveis, o que, disse, nesta
data não conhece.
Quanto à transparência dos atos, o Senhor Presidente disse lamentar
e refutar com toda a veemência esta afirmação, dado que não corresponde
minimamente à verdade, colocando-se e colocando os Serviços totalmente à
disposição

para

facultar

todos

os

elementos

necessários

ao

cabal

esclarecimento dos Senhores Vereadores.

APROVAÇÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO DO PLANO DE
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

Na sequência da informação já transmitida em reuniões anteriores,
relativamente à necessidade e conveniência do Município proceder ao
ajustamento do Plano de Reequilíbrio Financeiro em vigor, mediadas a
submeter a aprovação da tutela, foi presente à reunião o Plano de ajustamento
do Plano de Reequilíbrio Financeiro, documento que aqui se dá como
reproduzido e se considera como fazendo parte integrante desta deliberação.
Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos
contra dos Senhores Vereadores do Partido Socialista aprovar o Plano em
causa.
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade submeter, nos termos da
Lei, o documento em causa à aprovação da Assembleia Municipal.
Justificando a sua tomada de posição sobre esta matéria, os Senhores
Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte declaração de voto:
“A efetivação de um Plano de Reequilíbrio Financeiro em vigor na autarquia
de Fornos de Algodres é fruto de um total desequilíbrio financeiro conjuntural
Entendemos ser uma manobra de ilusão, para além de outros
pressupostos, o enorme risco em que o Plano de Reequilíbrio assenta, a
suposta alienação de património, que no entender da maioria é uma garantia
do PRF, facto que em nossa entender não corresponde à verdade.
Entendemos que deverá existir uma maior transparência no atos de
aplicação do PRF.
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A informação do cumprimento do Plano de Reequilíbrio Financeiro,
nem sempre nos é fornecida ou cedida.
Relativamente ao Plano de Ajustamento do PRF, não nos foi dada
informação em tempo oportuno sobre o mesmo.
O documento mostra-se pouco credível e com propostas com as
quais não concordamos tais como o aumento de impostos /taxas.
A razão de intervenção social, a transferência de competências, o
aumento da inflação, a previsão de receita corrente negativa não serão razões
suficientes para uma renegociação porque achamos que deveriam ter estado
em conta aquando da apresentação do PRF.
Não tendo este documento sido alvo de profunda discussão em
reunião de Executivo Camarário, a nossa posição não poderá ser outra senão
estar contra o documento de Ajustamento do PRF, que nos é presente”.
Perante esta declaração de voto, o Senhor Presidente referiu que a
mesma continha uma grave

imprecisão, uma vez que os Reequilíbrios

Financeiros, resultam de desequilíbrios estruturais e não de desequilíbrios
conjunturais, como ali é referido. Aos desequilíbrios conjunturais é aplicado
uma outra figura que é o saneamento financeiro, pelo que a Câmara Municipal
de fornos de Algodres, havia optado pelo primeiro. Acrescentou, que, tal como
já havia referido aquando da apreciação da Prestação de Contas, todas as
obras realizadas haviam sido aprovadas por unanimidade, pelo que, a situação
de dificuldade presente é o resultado de decisões unânimes.
Quanto à referência de manobras de ilusão, a mesma está mal
direcionada, uma vez que, se ilusionismo houve, o mesmo teve origem nos
Governos Socialistas dos últimos anos, acrescentando que o Plano é claro,
sério, exequível e transparente.
Referiu, também, que a informação sobre o cumprimento do Plano
de Reequilíbrio Financeiro é dada regularmente pelos Serviços, e desde
sempre houve autorização para que se necessário a mesma seja facultada,
logo que solicitada.
Por fim, referiu que, a alusão ao aumento das taxas é despropositada
e só por muito má fé se pode apresentar um argumento destes, uma vez que o
único aumento previsto é o da receita do IMI, pois o dos demais impostos e
taxas municipais só acontecerão com a unanimidade do executivo.
37

Sobre este assunto o senhor Vereador Dr. Artur Oliveira, referiu, que
em face da atual conjuntura e até dos normativos legais aplicáveis, deveria ser
efetuado um esforço no sentido de reduzir o valor da rubrica FST
(Fornecimento e Serviços de Terceiros).

PROPOSTAS PARA A VENDA DE DIVERSAS VIATURAS USADAS

Foi presente à reunião o relatório de abertura das propostas
concorrentes à Hasta Pública para a venda de diversas viaturas usadas, 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 aceitar
as seguintes propostas:
Número 1 - Delfim Augusto Nunes, Lda, para o veículo Nissan Terrano II –
matricula 71-22-IU, no valor de €3.500,00;
Número 2 - Delfim Augusto Nunes, Lda, para o veículo Mitsubshi Pagero –
matricula 57 – 37 – UV, no valor de €7.500,00;
Número 3 – António Pereira Macedo, para o veículo UMM 4x4 – matricula XD
– 72-38, no valor de €650,00;
Número 4 – Delfim Augusto Nunes, Lda, para o veículo Renault Mégane –
matricula 29-19-HH, no valor de €550,00.

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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA NOVE DE MAIO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos nove dias do mês de Maio do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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 maioria com os votos contra dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, que referiram votar contra a
mesma em virtude do conteúdo não corresponder ao que efetivamente se
passou na reunião.
O Senhor Presidente da Câmara em resposta referiu que a ata
está corretíssima contém tudo o que foi dito e como tal deve permanecer
inalterada.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador Luís Ginja reafirmando a posição já assumida
na reunião anterior, defendeu que relativamente à resposta dada pelo Senhor
Presidente na sequência da declaração de voto apresentada aquando à
aprovação dos Documentos de Prestação de Contas pelos Vereadores do
partido Socialista, o desequilíbrio é conjuntural e não estrutural, a informação
financeira e outra não é dada com a regularidade referida e a base do Plano de
Ajustamento do Plano de Reequilíbrio Financeiro, que assenta no IMI, não é
sustentável.
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ORDEM DO DIA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à
reunião um ofício, datado de 2 de Maio, a solicitar transporte para

a

participação da Associação no Torneio “Taça Coca Cola”. A Câmara autorizou.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício circular número 58, datado de 8 de Maio, a remeter um
documento tipo para as eventuais deliberações prévias genéricas a tomar pela
Assembleia Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos. A Câmara tomou
conhecimento e deliberou proceder de acordo com as instruções e orientações
emanadas pela ANMP.
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL, RECREATIVA E
DESPORTIVA DE SÃO PEDRO DE INFIAS – Foi presente à reunião um ofício
datado de 7 de Maio, a solicitar apoio e colaboração para o II grande circuito
em atletismo “Por Terras do Deus Mercúrio”. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à
reunião um ofício datado de 2 de Maio, a solicitar a cedência do Mercado
Municipal para o dia 2 de Junho a fim de realizar um baile. A Câmara autorizou.
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Foi presente à reunião um
ofício a solicitar a colaboração na realização do peditório nacional a favor da
Liga Portuguesa Contar o Cancro – 2012. A Câmara autorizou.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente
à reunião um ofício, datado de 11 de Abril, a solicitar a atribuição de um apoio
financeiro no valor de 200 Euros para a Organização do sarau Cultural da
Escola EB 2,3/S de Fornos de Algodres. A Câmara deliberou por unanimidade,
ter intenção de atribuir um subsídio de 200 Euros. Remeteu à contabilidade
para informação e eventual compromisso.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 40/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade, que em
face dos argumentos apresentados, arquivar o processo.
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AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 44/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade, que em
face dos argumentos apresentados, arquivar o processo.

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 de carnes frescas. A Câmara deferiu.
Foi presente à reunião um requerimento de Andreia de Castro Moreira
Mimoso, residente em Juncais, a solicitar a concessão de cartão de vendedor
ambulante de bolo de caco. A Câmara deferiu conforme informação do Fiscal
Municipal.
Foi presente à reunião um requerimento de Nelson Cabral Correia
Miranda residente em Oliveira do Hospital, a solicitar a renovação de cartão de
vendedor ambulante. A Câmara deferiu conforme informação do Fiscal
Municipal.
Foi presente à reunião um requerimento de

Maria Teresa de

Albuquerque Vegas, residente em Figueiró da Granja, a solicitar a renovação
de licença para ocupação de via pública com mesa e cadeiras. Analisado o
assunto a Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Beira Imagem, datado de
26 de Abril, a solicitar licença para colocação de um painel publicitário na
rotunda da Zona Industrial. A Câmara deferiu conforme Informação dos
Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de

António Ferreira de

Sousa, residente em França a solicitar a emissão de uma certidão de
desanexação de uma parcela de terreno descrito na conservatória do registo
predial sob o número 294,

sito na freguesia de Vila Ruiva. Analisado o

assunto a Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos.

HASTA PÚBLICA
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Foi presente à reunião a abertura das propostas concorrentes à hasta
pública para venda de dois cofres, a qual aqui se dá como transcrita e se
considera como fazendo parte integrante desta deliberação. Analisado o
assunto foi deliberado aceitar a única proposta concorrente

que foi a da

empresa Sousa Marques trading, pelo valor de €300 (trezentos Euros).

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 ONZE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE MAIO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte e três dias do mês de Maio do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e do Partido Socialista, Prof. António José
Elvas da Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou o Senhor Vereador Dr.
Artur Francisco Almeida de Oliveira.
Pelas dez horas, foi declarada aberta a presente reunião.
De seguida, procedeu-se à leitura e votação da ata da reunião
anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião
uma Informação da Técnica de Serviço Social, referente a um pedido
apresentado pelo Sr. Diretor da Segurança Social sobre a possibilidade de
transportar uma criança de 20 meses, residente na freguesia da Matança, na
rede de transporte escolar para frequentar a creche da Associação de
Promoção Social e Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres, 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 que
tendo em conta a criança ainda não atingiu a idade pré-escolar, a Câmara não
tem condições legais para assumir essa responsabilidade.
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Foi Presente à reunião uma
Informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, sobre um imóvel degradado
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e em risco de ruína, sito na rua Fresca em Fornos de Algodres e cujo
proprietário é Maria Beatriz Borges de Sousa Vasconcelos e Sá Ferreira de
Abreu Santiago Neves, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como
fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua análise a Câmara
remeteu ao Arqº Gomes e proceda-se em conformidade com a Lei com
carácter de urgência.
ADRUSE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA SERRA DA
ESTRELA – Foi presente à reunião um ofício datado de 10 de Maio, a solicitar
informação relativa às zonas de industrias do concelho, por forma a criar um
Centro de Recursos ao nível do empreendedorismo em meio rural. A Câmara
remeteu ao Engº Paulo para informar convenientemente a ADRUSE, por se
tratar de um projeto com grande interesse municipal e regional.
AIP – FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS – Foi presente à reunião um ofício
número 29114, datado de 14 de Maio, a agradecer a participação na 24ª
Edição da BTL – Feira Internacional de Turismo. A Câmara tomou
conhecimento.
UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO – Foi presente à
reunião um ofício datado de 13 de Maio, a solicitar um apoio monetário no valor
de 2.500 Euros. Analisado o assunto a Câmara deliberou informar que não tem
disponibilidades financeiras para o efeito.
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à
reunião um ofício, datado de 14 de Maio, a solicitar

um apoio para a

participação no torneio Coca Cola Cup. A Câmara decidiu apenas apoiar em
termos logísticos.
PEDRO LHORCA – Foi presente à reunião um ofício datado de 15 de Maio, a
solicitar a cedência de um terreno para construção de uma casa
autossustentável (eletricidade, água potável, água quente

e tratamento de

esgotos). A Câmara sugeriu que deverão contactar os Senhores Presidentes
de Junta de Freguesia do concelho, pois os mesmos têm terrenos disponíveis.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício, datado de 15 de Maio, a recomendar que os municípios
instaurem as competentes providências cautelares contra apropriação abusiva
pelo Governo dos 5% do Imposto Municipal sobre Imóveis. A Câmara tomou
conhecimento.
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NORFIN - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIOS, SA – Foi presente à reunião um ofício com a referência
823/SA-E/12/JL, datado de 10 Maio, referente à iniciativa denominada
“Mercado Social de Arrendamento”. A Câmara tomou conhecimento.
AUTARCAS SOCIAIS DEMOCRATAS – Foi presente à reunião um mail,
datado de 14 de Maio, a informar que o Governo vai reunir com a Associação
Nacional de Municípios Portugueses, onde serão debatidos os seguintes
temas: Lei dos Compromissos, IMI, plano de renegociação das dividas das
autarquias aos seus fornecedores. A Câmara tomou conhecimento.
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado
de 9 de Maio, sobre a audição do secretário de Estado da Administração Local
sobre a situação financeira dos Municípios.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÌPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 8 de Maio, a informar que se encontra no site da
ANMP um parecer jurídico sobre o financiamento da avaliação geral de prédios
urbanos bem como um modelo de providência cautelar de suspensão da
eficácia da norma contida no artigo 2º, nº 1, da Portaria nº 106/2012, de 18 de
Abril. A Câmara remeteu aos Serviços Jurídicos para apresentação de
providência cautelar.
REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL – Foi presente à reunião um mail,
datado de 7 de Maio, a informar que foi entregue a candidatura elaborada pela
rede de judiarias, ao Secretário de Estado da Cultura. A Câmara tomou
conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número59, datado 8 de Maio, a enviar a Resolução do
Conselho Geral da ANMP sobre a situação do Poder Local. A Câmara tomou
conhecimento.
GRAÇA MARIA PINA COSTA LOPES – Foi presente à reunião um
requerimento, datado de 17 de Maio, a solicitar autorização para venda

do

imóvel com o artigo 162-A, sito na Zona Industrial de Fornos de Algodres. A
Câmara autorizou nos moldes anteriores.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 10/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
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deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade, que em
face dos argumentos apresentados, arquivar o processo, tendo em conta que
foi reposta a legalidade.

INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE O MUNICÍPIO DE FORNOS DE
ALGODRES E SAINTE CONSORCE

Na sequência do convite efetuado pela Mairie de Sainte Consorce
França através do ofício datado de 12 de Maio,

e no âmbito

das

comemorações das Festas daquela localidade, as quais integram a Festa da
Música e um torneio de futebol infantil,

a ter lugar nos dias 16 e 17 de Junho,

a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a deslocação de uma comitiva
do Município, integrando os escalões jovens da Associação Desportiva de
Fornos de Algodres e o Grupo de Cantares da Casa do Pessoal da Câmara
Municipal de Fornos de Algodres,

presidida pela Srª Vice Presidente do

Município Drª Isabel Santos, bem como assumir as despesas com esta
iniciativa, até ao limite de 3.000,00 Euros.

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS

Considerando, por um lado, o disposto no artº 22º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de Junho, que determina que a abertura de procedimento relativo
a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano
económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com
a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra,
locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não
pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo
quando:
a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente
aprovados;
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em
cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de
execução de três anos.
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Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do artº 6º da Lei n.º
8/12, de 21 de Fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de
compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação,
acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias
público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração
local, a autorização prévia da Assembleia Municipal.
Considerando, que o art. 13º do Decreto-Lei n.º 152/12, de xx de
maio, veio regulamentar a citada lei dos compromissos, nos termos do artº 14º,
estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos
Documentos Previsionais.
Considerando que no momento da aprovação dos documentos
previsionais para o ano de 2012, não se encontrava em vigor a supracitada
legislação, existe a necessidade de solicitar a referida autorização prévia à
Assembleia Municipal, nos mesmos termos do

disposto no artº 22º do

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, dado que parte do citado normativo foi
revogado pela lei dos compromissos (artº 13º da Lei n.º 8/12, de 21 de
Fevereiro).
Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais, e
procurando replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades do
Setor

Público

Administrativo,

que

a

Assembleia

Municipal

delibere,

relativamente à Câmara Municipal:
1.Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artº 6.º da Lei n.º
8/12, de 21 de Fevereiro, emitir autorização prévia genérica favorável à
assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos
seguintes:
a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das
Grandes Opções do Plano;
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada
um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de
execução de três anos.
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2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização
prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições
previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos
previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e uma vez cumpridos os demais
requisitos legais de execução de despesas.
3. A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara
Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de
funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que previamente
dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1, até
ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública.
4. O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara
Municipal relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que
respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já assumidas, a assumir ou
que tenham produzido efeitos a partir de 22 de Fevereiro de 2012.
5. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser
presente uma informação da qual constem os compromissos plurianuais
assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe.

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 DOZE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA CINCO DE JUNHO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 29 de Maio, a informar que está disponível na
página da ANMP a proposta de memorando de acordo entre o Governo e a
ANMP. A Câmara tomou conhecimento.
ESCOLA PROFISSIONAL DA SERRA DA ESTRELA – Foi presente à reunião
um ofício nº 141, datado de 25 de maio, a solicitar parecer para os pedidos de
abertura de novas turmas do 1º ano de cursos profissionais de técnico de
energias renováveis, técnico de turismo, técnico de comércio e profissional de
instrumentista de sopro e percussão. A Câmara nada tem a opor.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 16 de Maio, referente à reorganização da
estrutura judiciária. A Câmara tomou conhecimento.
DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO -

Foi presente à

reunião um ofício número S/15635/2012, datado de 22 de Maio, a remeter a
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adenda ao Contrato- Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular. A
Câmara homologou.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 163/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade, que em
face dos argumentos apresentados, arquivar o processo, tendo em conta que
foi reposta a legalidade.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Virgílio Pinto Batista,
residente em Carapito, a solicitar a renovação do cartão de Vendedor
Ambulante. Analisado o assunto a Câmara deferiu.
Foi presente à reunião um requerimento de Manuel José Simões
Cardoso, residente em Fornos de Algodres, a solicitar renovação da licença
para ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o assunto a
Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de

José dos Santos

Andrade, residente em Fornos de Algodres, a solicitar renovação da licença
para ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o assunto a
Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Luísa Gomes Pacheco
Sociedade Unipessoal, residente em Fornos de Algodres, a solicitar renovação
da licença para ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o
assunto a Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Luísa Gomes Pacheco
Sociedade Unipessoal, residente em Fornos de Algodres, a solicitar renovação
da licença para ocupação da via pública com grelhador. Analisado o assunto a
Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Abel Paulo Almeida
Sequeira, residente em Fornos de Algodres, a solicitar renovação da licença
para ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o assunto a
Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
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Foi presente à reunião um requerimento de

Zona Sul Bares e

Restaurante, com sede em Fornos de Algodres, a solicitar renovação da
licença para ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o
assunto a Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de

Porta 7, Bares e

Restauração, com sede em Fornos de Algodres, a solicitar renovação da
licença para ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o
assunto a Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Snack Bar Pizza Mota,
Lda, com sede em Fornos de Algodres, a solicitar renovação da licença para
ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o assunto a Câmara
deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Luís Miguel Pina
Ferreira, residente em Fornos de Algodres, a solicitar renovação da licença
para ocupação da via pública com mesas e cadeiras. Analisado o assunto a
Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Luísa Gomes Pacheco
Sociedade Unipessoal, residente em Fornos de Algodres, a solicitar renovação
da licença para ocupação da via pública com toldos. Analisado o assunto a
Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento de Dulce Martins e Ana
Maria Martins de Ascenção, residente em Muxagata, a solicitar licença para
construção de uma edificação unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara
deliberou deferir conforme Informação dos Serviços Técnicos.

QUINTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E QUINTA
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

Foi presente à reunião a Quinta Alteração ao Orçamento e a
Quinta Alteração ao Plano de Atividades, as quais aqui se dão como
reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta
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deliberação.

Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade,

aprovar as referidas alterações.

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, agora sob a
alçada da Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de Fornos de Algodres e
tendo em conta que tal entidade, nos termos da deliberação tomada em 28 de
Abril de 2010, beneficiou do desconto correspondente ao pagamento do IMT,
do qual viria a ser
Impostos,

reembolsada pela Direção Geral de Contribuições

e

a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de

atribuir um subsídio de apenas €900,00 (novecentos Euros), correspondente à
diferença entre os valores em causa, ficando o pagamento condicionado à
tomada de nova deliberação enquadrada na Lei dos Compromissos.

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 DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE DE JUNHO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
CLUBE DE CAÇA E PESCA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à
reunião um ofício, datado de 18 de Junho, a solicitar a realização de um
contrato de comodato, por um período de 20 anos, para a utilização do prédio
propriedade da autarquia, inscrito na matriz urbana sob o artigo número 654-U,
antiga casa do Mercado Municipal a Norte, para utilização como sede social do
Clube de Caça e Pesca de Fornos de Algodres. Analisado o assunto a Câmara
deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência em regime de comodato, bem
como dar plenos poderes ao Sr. Presidente da Câmara para outorgar o
respetivo contrato. Durante esta votação, o Sr. Vereador Dr. Artur Oliveira
ausentou-se da sala de reuniões, por fazer parte dos órgãos sociais do Clube
de Caça e Pesca de Fornos de Algodres.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - Foi presente
à reunião um mail, datado de 1 de Junho, a dar conhecimento que o Instituto
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Geográfico Português efetuou reajustamentos na informação relativa os limites
Administrativos dos Municípios. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião a circular número 86/2012, relativa à realização do XX Congresso da
ANMP. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 8 de Junho, a remeter um ofício que foi enviado
pelo Ministério da Justiça referente à reforma judiciária. A Câmara tomou
conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 13 de Junho a remeter o memorando de acordo
entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. A
Câmara tomou conhecimento.
DIRECÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES - Foi presente à
reunião um ofício, datado de 23 de Maio, a dar conhecimento da campanha de
Informação “Trabalhar no Estrangeiro”. A Câmara tomou conhecimento.
FUNDAÇÃO AMI – Foi presente à reunião um ofício a solicitar a atribuição de
um donativo, para prosseguimento ad missão emergência nacional. A Câmara
deliberou por unanimidade informar que não tem disponibilidades financeiras
para o efeito.
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Foi presente à reunião uma
Informação sobre o Imóvel que se encontra degradado na Rua da Estação em
Fornos Gare, propriedade do Sr. Álvaro Veiga Monteiro. Analisado o assunto a
Câmara deliberou por unanimidade proceder em conformidade com a Lei.
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Foi presente à reunião uma
Informação sobre o Imóvel que se encontra degradado na Rua da Estação em
Fornos Gare, propriedade do Sr. Manuel Gonçalves dos Santos. Analisado o
assunto a Câmara deliberou por unanimidade proceder em conformidade com
a Lei.
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Foi presente à reunião uma
Informação sobre o Imóvel que se encontra degradado na Rua Dr. Fernando
Menano, com o nº 10, em Fornos de Algodres, propriedade do Sr. António
Moreira Caetano. Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade
proceder em conformidade com a Lei.
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ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, RECREATIVA DESPORTIVA, E
HUMANITÁRIA DE MACEIRA – Foi presente à reunião um ofício número 41,
datado de 31 de Maio, a solicitar que seja revista a decisão de corte de
iluminação pública entre as 02.00 h e as 05.00 h. A Câmara deliberou: “Cumpra-se a deliberação já tomada pelo Município”.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 161/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade remeter
aos Serviços Jurídicos do Município.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Herdeiros de Maria de
Fátima Ascensão Marques da Silva, residentes em Fornos de Algodres, a
solicitar o cancelamento da licença para ocupação da via pública concedida
para funcionamento de um quiosque, nas imediações do Centro escolar de
Fornos de Algodres. Analisado o assunto a Câmara deferiu, conforme
informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Maria do Rosário Viegas
Prata Pacheco,

residente em Fornos de Algodres, a solicitar a concessão de

licença para ocupação da via pública, para funcionamento de um quiosque, sito
na Estrada Nacional 16, nas imediações do Centro Escolar de Fornos de
Algodres, e cuja proprietária era Maria de Fátima Ascensão Marques da Silva,
“Quiosque Pechincha”. Analisado o assunto a Câmara deliberou autorizar a
ocupação da via pública e remeter aos Serviços Técnicos para informação
sobre a tipologia do quiosque a instalar e trabalhos a realizar com vista à
requalificação do espaço, condições

que são obrigatórias na atribuição da

licença.
Foi presente à reunião um requerimento Gourmet do Agricultor, Lda,
com sede em Fornos de Algodres, a solicitar a emissão de licença para
ocupação da via pública, pelo período de cinco meses, com mesas e cadeiras.
Analisado o assunto a Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços
Técnicos.
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OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento de José António Fernandes
Olival, residente em Vila Soeiro do Chão, a solicitar licença para construção de
uma moradia,

no Chão do Louro. Analisado o assunto a Câmara deferiu

conforme Informação dos Serviços Técnicos.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Foi presente à reunião o Protocolo de Cooperação entre a Unidade
Local de Saúde da Guarda e a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Fornos de Algodres, o qual aqui se dá como reproduzido e se
considera como fazendo parte integrante desta deliberação.
Em face do acordo obtido entre os intervenientes no Protocolo em
causa, a Câmara deliberou, por unanimidade, não se opor à sua concretização,
desde que, de forma inequívoca, sejam observadas as seguintes condições:
1 – Da implementação de tal protocolo, não poderá, em caso algum,
resultar uma diminuição dos níveis de qualidade do Serviço Público de Saúde;
2

–

As

regras

firmadas

no

Protocolo

referido,

deverão,

obrigatoriamente, ser aplicadas a todos os Centros de Saúde do Distrito, com
base no princípio da igualdade de tratamento.

REORGANIZAÇÃO DO MAPA JUDICIÁRIO

Em face das recentes notícias veiculadas pela comunicação
social, bem como tendo em conta o conteúdo do documento “Linhas
estratégicas para a reforma da organização judiciária”, os quais apontam para
o encerramento do Tribunal Judicial de Fornos de Algodres, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar o seu mais veemente repúdio
por tal decisão, uma vez que ela constitui, em primeiro lugar, uma medida
injusta e discriminatória, dado ser o único tribunal a encerrar totalmente no
distrito da Guarda; em segundo lugar, uma péssima medida de gestão e de
aproveitamento de recursos existentes, tendo em conta

a qualidade e

modernidade das instalações, bem como os elevados montantes ali investidos
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tanto pela Administração Central como pela Autarquia; por fim e mais
importante que todas, uma medida de total abandono do interior e suas gentes,
privando-as de um dos mais elementares direitos constitucionais que é a
Justiça.

SEXTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E SEXTA
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

Foi presente à reunião a Sexta Alteração ao Orçamento e a Sexta
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.

DOAÇÃO DA VIATURA DE MATRÍCULA

(AUTO TANQUE) À

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
FORNOS DE ALGODRES

Tendo em conta o papel desempenhado pelo corpo ativo da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, no
transporte de água para abastecimento público em períodos de seca e
escassez, assim como para o combate a incêndios florestais, o qual obriga a
que

a viatura em causa esteja permanentemente sob a alçada daquela

Corporação, a Câmara deliberou, por unanimidade doar à Associação
Humanitária de Fornos de Algodres a viatura

, sob a condição de em caso

de necessidade, serem satisfeitas eventuais solicitações do Município.

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA
SERRA DA ESGALHADA

Foi presente à reunião uma Informação do Júri do procedimento
do concurso público para

contratação da empreitada

“Requalificação e

Valorização dos Arranjos Exteriores da Serra da Esgalhada”, a qual aqui se dá
como reproduzida e se considera como fazendo parte integrante desta ata.
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Analisado o assunto a Câmara deliberou adjudicar à firma Viadaire SA, pelo
valor de 274.703,77 Euros.
INICIATIVA “JOVENS DA SERRA DA ESTRELA A CAMINHO DO
EMPREENDEDORISMO”

Em face do sucesso alcançado com a iniciativa Urtipão, no âmbito
do concurso “Jovens da Serra da Estrela a Caminho do Empreendedorismo”,
promovido pela ADRUSE, a Câmara deliberou, por unanimidade congratularse com o resultado do citado concurso e manifestar o seu apreço por tal feito à
Direção da Escola EB 2,3/S de Fornos de Algodres.

CONDOLÊNCIAS À FAMÍLIA DE AMÉLIA PAIS

Em face do recente falecimento da escritora/pintora Amélia Pais,
figura de destaque no mundo da cultura e que muito longe levou o nome de
Fornos de Algodres, a Câmara deliberou, por unanimidade formular o voto de
pesar pelo seu desaparecimento dando disso conta aos familiares da mesma.

VISITA A SAINTE CONSORCE

A Vereadora Drª Isabel Santos, deu conhecimento à Câmara dos
resultados da deslocação a França de uma comitiva municipal, tendo
destacado

o sucesso da deslocação, referindo tratar-se

de uma

extremamente bem sucedida iniciativa de intercâmbio cultural entre dois
municípios com imensas afinidades, relevando o papel desempenhado pelo
Grupo de Cantares da Casa de Pessoal da Câmara Municipal de Fornos de
Algodres.

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 12,30 horas.
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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 DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TRÊS DE JULHO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos três dias do mês de Julho do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Sr. Vereador Luís Miguel Ginja da Fonseca congratulou-se com o
sucesso da ação de protesto levada a cabo em Lisboa, pelos Municípios cujos
tribunais se prevê o seu encerramento, tendo reputado de uma grande jornada
de luta e confraternização, a participação do Município de Fornos de Algodres,
em tal protesto.

ORDEM DO DIA

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
REPRESENTANTE DA EQUIPA ESCALA DE LISBOA / TAP – Foi presente à
reunião um ofício, a solicitar o agendamento de uma reunião para tratar de
assuntos relacionados com a realização de um torneio internacional 5-A Size
aviation football. A Câmara deliberou dar plenos poderes à Srª Vice-presidente
para tratar do assunto.
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - Foi presente
à reunião um ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a
remeter as linhas estratégicas, bem como a tomada de posição para a Reforma
da Organização Judiciária, as quais aqui se dão como reproduzidas e se
consideram como fazendo parte integrante desta deliberação. A Câmara tomou
conhecimento e concorda com a tomada de posição da ANMP.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente
à reunião um mail, datado de 20 de Junho, a remeter o relatório de avaliação
externa da escola. A Câmara tomou conhecimento.
DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA – Foi presente à reunião
um ofício datado de 25 de Junho, referente ao Prémio Europeu de Prevenção
da Criminalidade 2012. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício, datado de 29 de Junho, a anexar o esclarecimento dirigido
aos órgãos de comunicação social sobre o encontro do dia 28 de Jungo sobre
o encerramento dos tribunais. A Câmara tomou conhecimento.
MUNICÍPIO DE PINHEL – Foi presente à reunião cópia dos documentos
enviados ao Ministro da Economia , a Srª Ministra da Agricultura e à
Administração das Águas do Zêzere e Côa, sobre a construção da Barragem
das Cortes, na Covilhã. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício circular número 94, datado de 29 de Junho, a informar que
a Associação não indicou nenhum representante para integrar a Unidade
Técnica para a reorganização administrativa. A Câmara tomou conhecimento.
ADRUSE – Foi presente à reunião um ofício número 318, datado de 19 de
Junho, a agradecer a colaboração e o apoio prestado na implementação do
projeto “Jovens da Serra da Estrela a Caminho do Empreendedorismo.” A
Câmara tomou conhecimento.
INFORMAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL – Foi
presente à reunião uma Informação relativa a uma situação de risco no Imóvel
situado na rua do Castelo em Matança, 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 proceder em conformidade com a Lei.
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INFORMAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL – Foi
presente à reunião uma Informação relativa a uma situação de risco no Imóvel
situado na rua do campo da bola em Sobral Pichorro, 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 proceder em
conformidade com a Lei.
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL - Foi presente à reunião
uma Informação da Técnica de Serviço Social, acerca de um pedido de
reajustamento da renda social apresentado pelo Senhor António José Silva
Cândido, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como fazendo parte
integrante desta deliberação. Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por
unanimidade concordar com a Informação.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de António Manuel Jesus
Ferreira, residente em Prado, a solicitar a renovação de cartão de vendedor
ambulante de pão. Analisado o assunto a Câmara deferiu.

AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DO TÉNIS

No âmbito do processo de aquisição de fogos de habitação social no
Bairro do Ténis e no seguimento das negociações com o promotor respetivo a
firma António Caetano & Moreira Lda, foi presente à reunião uma proposta de
estratégia conducente à resolução definitiva do problema, documento que a
seguir se transcreve:
“ A firma António Caetano:
- Concorda com a sua saída do processo, e não se oporá à
realização das infraestruturas por parte da Câmara Municipal, com recurso aos
valores que lhe forem deduzidos da importância

a pagar aquando da

celebração das escrituras de compra e venda;
- Irá concluir as negociações com o IHRU no que toca à divida e ao
destino e valor das quatro moradias;
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- Irá tratar da legalização (na medida do possível) das frações
autónomas;
- Irá contactar as entidades que penhoraram os seus créditos e cuja
situação já se encontram regularizadas, no sentido de contactarem oficialmente
a Câmara Municipal a suspender as penhoras e eventuais execuções.
A Câmara Municipal de Fornos de Algodres:
- Aceita renegociar a importância

a deduzir no valor das

infraestruturas, nos termos das negociações efetuados com os órgãos
autárquicos;
- Assume a realização das infraestruturas com o seu pessoal;
- Celebrar com o promotor um contrato de promessa de compra e
venda das frações, pelo valor das dívidas que vier a ser apurado, tendo como
limite máximo o valor legal estipulado para estas situações. Com esse valor
serão, em princípio, liquidadas todas as dívidas e penhoras, agilizando o
processo e “limpando” o caminho conducente à celebração das escrituras de
compra e venda . No entanto, o IHRU, deverá pronunciar-se sobre esta
modalidade de tratamento, referindo claramente que não se opõe ou fixando
algumas eventuais condições;
- Celebrará o referido contrato de promessa de compra e venda o
mais próximo possível da celebração da escritura final, tentando evitar assim, o
aparecimento de outros obstáculos.”
Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade
concordar com a solução encontrada.

SÉTIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E SÉTIMA
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

Foi presente à reunião a Sétima

Alteração ao Orçamento e a

Sétima 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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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 DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE JULHO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos dezanove dias do mês de Julho do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇÔ E VILA CHÃ – Foi presente à
reunião um ofício, datado de 19 de Julho, a comunicar que as Freguesias de
Cortiçô e Vila Chã decidiram, nos termos da Lei em causa, constituir uma única
freguesia , tendo em conta as visíveis afinidades, proximidade geográfica e
intercâmbios socio-culturais, existente desde longa data, entre ambas,
antecipando-se assim a uma eventual reorganização imposta superiormente.
Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter

à

apreciação do Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Desencadeie-se o
processo em conformidade com a Lei. A Câmara tomou conhecimento.
MAIRIE DE SAINTE-CONSORCE – Foi presente à reunião um ofício, datado
de 2 de Julho, a propor que uma turma de alunos da “Maison Familiale Rurale”
façam o embelezamento de um espaço público em Fornos de Algodres, à
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semelhança do ano anterior. A Câmara concorda com a proposta. Ao Engº
Lopes para preparar o programa.
FRANCISCO PIMENTEL, VARANDAS E ASSOCIADOS – Foi presente à
reunião um mail, datado 16 de Julho, a enviar cópia ad petição inicial que deu
entrada, referente à providencia cautelar, face ao anúncio da celebração do
protocolo entre a Câmara Municipal de Covilhã e o Ministério da Economia. A
Câmara tomou conhecimento.
CCDRC- Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da
Região Centro – Foi presente à reunião um mail, datado de 5 de Julho, a
informar que pediu nesta data a sua demissão como Presidente ad CCDRC. A
Câmara tomou conhecimento.
REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL – Foi presente à reunião um mail,
datado de 5 de Julho, a informar que o pedido de adesão da Câmara Municipal
de Fornos de Algodres, foi aceite, por unanimidade.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício número 849, datado de 11 de Julho, referente à
Reorganização Administrativa do Estado. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número 104, datado de 11 de Julho, a informar que a
Associação Nacional de municípios suscitará junto dos órgãos competentes do
estado a apreciação da constitucionalidade da

Lei

nº 8/2012, de 21

de

Fevereiro. Decreto Lei nº 127/2012, de 21 de Junho. Assunção de
Compromissos e Pagamentos em atraso. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício número 817, datado de 6 de Julho, a remeter parecer
sobre a contribuição áudio-visual. A Câmara tomou conhecimento.
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião
uma Informação acerca do pedido de reajustamento da renda social
apresentado pela Srª Ana Cristina Ferreira Ventura, 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 homologar o valor
da renda a pagar.
INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL – Foi presente à
reunião uma Informação do Técnico Florestal, acerca de um Auto de Notícia
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de Contra-Ordenação nº 229/12, levantado ao Sr. Mário de Lemos, pela
plantação de eucaliptos em cinco parcelas de terreno , num área aproximada
de 13.650 metros quadrados, a qual aqui se dá como transcrita e se considera
como fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua análise

a

Câmara deliberou arquivar, tendo em conta os antecedentes processuais.
INFORMAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL - Foi
presente à reunião uma Informação do Serviço Municipal de Proteção Civil,
acerca de um pedido de autorização prévia para lançamento de artefactos
pirotécnicos, solicitado pela Comissão de Festas Nossa Senhora da Graça de
Fornos de Algodres, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como
fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua análise a Câmara
deliberou aprovar desde que se cumpra a Lei.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de António José Pereira
Moreira, residente em Fornos de Algodres, a solicitar que lhe seja passada
certidão

de

desanexação de uma parcela de terreno, sita na Quinta do

Furado, em Fornos de Algodres, descrita na matriz predial sob o artigo nº 1278,
ad freguesia de Fornos de Algodres e descrita na Conservatória do Registo
Predial sob o número 439. Analisado o assunto a Câmara deliberou, conforme
Informação dos serviços Técnicos, passar a referida certidão.
Foi presente à reunião um requerimento de Maria de Fátima
Martins Albuquerque, residente em Sezures, Penalva do Castelo, a solicitar a
renovação do cartão de vendedor ambulante. Analisado o assunto a Câmara
deferiu.
Foi presente à reunião um requerimento de Maria Isabel de Pina
Gouveia Costa, residente em Penalva do Castelo, a solicitar a renovação do
cartão de vendedor ambulante. Analisado o assunto a Câmara deferiu.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento de Forninho das Tílias,
Padaria e Pastelaria, Lda, com sede em Quinta dos Telhais – Maceira, a
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solicitar licença para construção/adaptação de um armazém para padaria e
pastelaria fabrico próprio. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme
Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Diogo Barata de Tovar
Pereira Coutinho Furtado de Melo, a solicitar a aprovação dos projetos de
engenharia das especialidades do processo de loteamento nº 1/2011.
Analisado

o assunto a Câmara deliberou,

com base na Informação dos

Serviços Técnicos, deferir.

ADJUDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE FORNOS DE ALGODRES

Foi presente à reunião o Relatório Preliminar do Júri de Concurso
Público para a Contratação da empreitada “Construção da Biblioteca Municipal
de Fornos de Algodres”, na qual se propunha a adjudicação à Firma Lopes &
Irmão Lda, 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, adjudicar conforme o Relatório. Homologado nas condições
explicitas no despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 29 de Abril
de 2012.

REORGANIZAÇÃO DO MAPA JUDICIÁRIO

Em face das notícias veiculadas pela comunicação social, bem como
do projeto de reorganização do mapa judiciário do país, onde se aponta para o
encerramento do tribunal judicial de Fornos de Algodres, medida injusta e
veemente contestada pela população e pelos órgãos autárquicos do Município,
a Câmara deliberou, por unanimidade confrontar o Estado com os avultados
investimentos efetuados com a aquela infraestrutura, e pedir o ressarcimento
das despesas efetuadas pelo Município, que com a construção do tribunal quer
com a construção da residência dos magistrados, caso se confirme o
encerramento ou a não afetação

das instalações a uma função digna no

âmbito da Justiça.
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DESLOCAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BAÍA FARTA – ANGOLA

No âmbito do protocolo de geminação existente entre os dois
municípios, a Câmara deliberou, por unanimidade autorizar a deslocação de
uma comitiva constituída pela Srª Vice-Presidente Drª Maria Isabel batista
Martins dos Santos, e pela Técnica de Serviço Social Drª Rosa Maria Gomes
da Costa, ao Município de Baía Farta – Angola, sem quaisquer custos para o
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

_________________________________

70

ATA NÚMERO DEZASSEIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE AGOSTO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte e dois dias do mês de Agosto do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Dr. Artur
Francisco Almeida de Oliveira e do Partido Socialista, Prof. António José Elvas
da Rocha.
Faltaram os Senhores Vereadores Drª Maria Isabel Batista Martins
dos Santos e o Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca, 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
LUIS MIGUEL GINJA DA FONSECA – Foi presente à reunião um ofício, a
solicitar a justificação da falta dada à reunião de Câmara, do dia 22 de Agosto,
por se encontrar de férias. A Câmara deliberou, por unanimidade justificar a
referida falta.
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - TERESA DIOGO – Foi presente à reunião
um ofício, datado de 31 de Outubro, a remeter ofício sobre as propostas de
reorganização

administrativa

territorial

autárquica.

A

Câmara

tomou

conhecimento e deliberou dar conhecimento às Juntas de Freguesia e
Presidente da Assembleia Municipal.
ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA – Foi presente à reunião um fax, datado de 30 de
Julho, a dar resposta à reclamação apresentada sobre a turvação da água. A
Câmara tomou conhecimento.
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GABINETE DA ACÇÃO SOCIAL – Foi presente à reunião o Relatório final da
deslocação da delegação do Município de Fornos de Algodres a Baía Farta /
Benguela, o qual aqui se dá como reproduzido e se considera como fazendo
parte integrante desta deliberação. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício, datado de 26 de Julho, a informar que a ANMP propôs ao
Governo a declaração de calamidade pública face aos fogos florestais havido
no mês de Julho. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício, datado de 26 de Julho, a informar que a ANMP tomou
posição sobre o diploma relativo ao regime Jurídico da atividade empresarial e
das participações locais. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício, datado de 6 de Agosto,
projetos de Lei n 269/XII 1ª

a solicitar parecer sobre os

(BE) e 272/XII/1ª (BE). A Câmara tomou

conhecimento.
JUNTA DE FREGUESIA DE MATANÇA – Foi presente à reunião um ofício,
datado de 14 de Agosto, a expressar agradecimento pela colocação do nome
de Manuel Pina Cabral na página da Internet do Município. A Câmara tomou
conhecimento.
FRANCISCO DA COSTA CABRAL – Foi presente à reunião um ofício, datado
de 9 de Agosto, a solicitar a permuta de um terreno onde se encontram as
piscinas municipais. A Câmara não vê qualquer inconveniente na referida
permuta, uma vez que há interesse de ambas as partes.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício, datado de 6 de Agosto, referente à criação dos serviços de
Julgados de Paz no Município.

Analisado o assunto, a Câmara deliberou

concordar com a instalação dos Serviços de Julgados de Paz no nosso
concelho, nas instalações do atual tribunal, nas condições propostas pela
ANMP. Desta posição deve ser dado conhecimento ao Ministério da Justiça.
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião um ofício número
139/BVFA, datado de 20 de Julho, a solicitar a atribuição de um subsídio para
fazer face a despesas efetuadas com as obras de melhoramento do Quartel,
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que perfazem um total de €6.500,00. Analisado o assunto, a Câmara deliberou
informar que está recetiva quanto à atribuição do respetivo subsídio, no
entanto, só o podem formalizar logo que legalmente seja possível.
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um ofício, datado
de 26 de Julho, a remeter declaração de voto sobre três propostas de Lei do
Governo. A Câmara tomou conhecimento.
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL – Foi presente à reunião um
relatório de ocorrência número 010/2012, a dar conta de uma situação de risco
de um imóvel sito na Rua do Outeiro, em Figueiró da Granja, o qual aqui se dá
como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou remeter ao Engº Lopes
para que se cumpra a Lei.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Fernando Miguel Sousa
Ramos, residente em Chãs de Tavares, a solicitar a renovação do cartão de
vendedor ambulante de fruta. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por
unanimidade, deferir.
Foi presente à reunião um requerimento de Vitor Alexandre Vila e
Sousa, residente em Quinta do Cochel, a solicitar a renovação do cartão de
vendedor ambulante de pão. Analisado o assunto e conforme informação da
fiscalização, a Câmara deferiu.
Foi presente à reunião um requerimento de Isabel Maria de Pina
Tomás, residente em Infias, a solicitar a renovação do cartão de vendedor
ambulante. Analisado o assunto a Câmara deferiu.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento da Junta de Freguesia de
Matança, a solicitar licença para reconstrução de um edifício destinada a
moinho de água. Analisado o assunto a Câmara deferiu, conforme informação
dos Serviços Técnicos.
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Foi presente à reunião um requerimento de António Alberto Sousa da
Costa, residente em Figueiró da Granja, a solicitar licença para reconstrução e
ampliação de uma moradia. Analisado o assunto, a Câmara deferiu, conforme
Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de José de Carvalho
Fernandes, residente em Vila Soeiro do Chão, a solicitar

licença para

reconstrução e ampliação de uma moradia. Analisado o assunto, a Câmara
deferiu, conforme Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de António Manuel Rodrigues
Dias Ribeiro, residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para
construção de uma moradia e muros de vedação na Quinta das Ginjeiras em
Infias. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme Informação dos
Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Cristina Maria Martins
Santos Andrade, residente em Figueiró da Granja,

a solicitar licença para

reconstrução de uma moradia. Analisado o assunto a Câmara deferiu,
conforme informação dos Serviços Técnicos.

CONCURSO PÚBLICO PARA ARRENDAMENTO DO ESPAÇO
CORRESPONDENTE AO ANTIGO POSTO DE TURISMO

Torna-se público, para os devidos efeitos, que, nos termos da
deliberação tomada pela Câmara Municipal de Fornos de Algodres, em reunião
ordinária de 22 de Agosto de 2012, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis a contar desta data, concurso público para o arrendamento do espaço
correspondente ao antigo Posto de Turismo, sito na E.N. 16, nas seguintes
condições:
1 – O arrendamento terá a duração de cinco anos, eventualmente
renovável por períodos de um ano;
2 – O preço base de licitação do arrendamento é de € 100,00/mês,
valor abaixo do qual não serão aceites quaisquer propostas;
3 – Os interessados deverão apresentar proposta que esclareça os
requisitos a seguir indicados, os quais serão tidos em conta na decisão da
Câmara Municipal:
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a) Tipo de atividade comercial a desenvolver no local;
b) Renda mensal;
c) Condições propostas para a realização das eventuais obras de
adaptação necessárias;
4 - A Câmara Municipal reserva-se o direito de não aceitar quaisquer
propostas apresentadas;
5 – Todas as situações não especialmente previstas neste edital,
serão resolvidas, casuisticamente, por deliberação da Câmara Municipal.

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

_________________________________

75

ATA NÚMERO DEZASSETE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE AGOSTO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte e nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Dr. Artur
Francisco Almeida de Oliveira e do Partido Socialista, Prof. António José Elvas
da Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca.
Faltou a Senhora Vereadora 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
MUNICÍPIO DE BELMONTE – Foi presente à reunião à reunião um mail,
datado de 20 de Agosto, a enviar o memorando que resultou da reunião
preparatória, para apresentação na audiência com a Srª Ministra da Agricultura.
A Câmara tomou conhecimento.
MUNICÍPIO DE BELMONTE – Foi presente à reunião um mail, datado de 23
de Agosto, a remeter as conclusões da reunião havida com a Srª Ministra da
Agricultura. A Câmara tomou conhecimento.
EMPRESA BERRELHAS DE CAMIONAGEM – Foi presente à reunião um
ofício, datado de 22 de Agosto, a propor a atualização do contrato com a
Câmara Municipal referente aos dois serviços de carreira Fornos – Antas e
Fornos Vila Ruiva. A Câmara deliberou aceitar a proposta e proceder como nos
anos anteriores.
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AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 101/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar
tendo em conta que foi reposta a legalidade.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 103/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar
tendo em conta que foi reposta a legalidade.

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM

Nos termos do artigo 106º da Lei Número 5/2004, de 10 de
Fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas), na qual se prevê a possibilidade
de fixação de uma taxa municipal de direitos de passagem, a Câmara deliberou
por unanimidade aplicar a referida taxa, no corrente ano, fixando o valor
respetivo, em 0,25%.
Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, submeter a presente
deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMI

Para cumprimento do disposto no artigo 112º, número 4, do Código
do Imposto Municipal Sobre Imóveis, com as alterações aprovadas pela Lei
Número 64/2008, de 5 de Dezembro, a Câmara deliberou, por unanimidade,
manter os valores máximos fixados, ou seja:
a) – Prédios urbanos – 0,8%.
b) – Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,4%
Mais deliberou, por unanimidade, submeter as taxas referidas à
aprovação da Assembleia Municipal.

77

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA EXPEDIENTE E LIMPEZA

À semelhança do procedimento dos anos anteriores, a Câmara
deliberou, por unanimidade, fixar em 165,00 Euros (cento e sessenta e cinco
Euros), por sala, o subsídio para expediente e limpeza a atribuir às Escolas e
Jardins de Infância do Município, devendo tal importância ser paga ao
Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, em duas tranches, a primeira
durante o mês de Outubro e a segunda em Fevereiro de 2013.

APOIOS À EDUCAÇÃO

O Senhor Presidente comunicou à Câmara que também este ano e
apesar das dificuldades financeiras que o Município atravessa, iria ser dado
cumprimento à deliberação tomada em 7 de Setembro de 2011, através da
qual se atribuíam os manuais escolares e o fornecimento de refeições a todos
os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Informou, também, que devido às limitações impostas pela Lei dos
Compromissos, o modelo e a oportunidade de aquisição dos manuais, haviam
sido alterados, o que criou algumas perturbações, de um modo especial, com
a encomenda antecipada de manuais, por parte de 19 encarregados de
educação.
Acrescentou, ainda, que embora lamentando o sucedido, tudo iria ser
feito para que no próximo ano esta situação não se repetisse, e como forma de
compensação aos pais que haviam pago já os manuais, a Câmara poderia
deliberar, no sentido de atribuir um subsídio a cada um deles, no valor pago
pela Câmara à Editora.
Analisado o assunto, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio referido pelo Sr. Presidente.

OITAVA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E OITAVA
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

Foi presente à reunião a oitava Alteração ao Orçamento e a Oitava
Alteração ao Plano de Atividades, as quais aqui se dão como reproduzidas e se
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consideram como fazendo parte integrante desta deliberação.

Após a sua

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

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 12,30 horas.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que eu,
José Ângelo Duarte Andrade, Técnico Superior Assessor Principal da Câmara
Municipal de Fornos de Algodres, subscrevo.

O Presidente da Câmara

_________________________________

O Secretário

_________________________________
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ATA NÚMERO DEZOITO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA SETE DE SETEMBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drªa Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número 127, datado de 27 de Agosto, a alertar para as
atividades pretensamente fraudulentas junto das Câmaras Municipais de um
cidadão português ex intermediário da “Fundação AGAPE”. A Câmara tomou
conhecimento.
CP – COMBÓIOS DE PORTUGAL - Foi presente à reunião um ofício com a
referência 460934, datado de 30 de Agosto, a comunicar o novo modelo de
oferta na linha da Beira Alta a partir de 16 de Setembro. A Câmara tomou
conhecimento.
Em face de tão importante conquista, cuja importância é potenciada
pelas inúmeras negociações e reivindicações, a Câmara, deliberou por
unanimidade congratular-se com o novo modelo de gestão e de paragens na
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linha da Beira Alta, o qual em muito beneficiou o Município de Fornos de
Algodres.

APOIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA A ÉPOCA 2012/2013

Foi presente à reunião o Relatório simplificado relativo às contas e
atividades da Associação Desportiva de Fornos de Algodres, desenvolvidas
durante a época 2011/2012, de cuja apresentação dependia a atribuição de
apoios para a nova época. A Câmara tomou conhecimento.
Analisado o assunto e à semelhança de anos anteriores a Câmara
deliberou, por unanimidade manter algum apoio às atividades da Associação
Desportiva, fixando como limite máximo o valor de 12.000,00 Euros, cuja
atribuição efetiva apenas se verificará, logo que possível e enquadrável na Lei
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

NONA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

Foi presente à reunião a 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,

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

_________________________________
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O Secretário

_________________________________
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ATA NÚMERO DEZANOVE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE SETEMBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos dezanove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e Luís Miguel Ginja da
Fonseca.
Pelas quinze horas, foi declarada aberta a presente reunião.
De seguida, procedeu-se à leitura e votação da ata da reunião
anterior, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
ELMANO SILVA – CDOS – Foi presente à reunião um mail, datado de 30 de
Agosto, a apresentar cumprimentos de despedida ao cessar funções como
técnico superior em regime de mobilidade interna no CDOS da Guarda. A
Câmara tomou conhecimento.
ROSA NUNES DOS SANTOS – Foi presente à reunião um ofício, a solicitar
quais as condições de venda da escola primária do Sobral Pichorro. A Câmara
deliberou informar que neste momento não existe a intenção de vender a
escola, dado o interesse em lhe dar outro destino por parte da Junta de
Freguesia.

REQUERIMENTOS DIVERSOS
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Foi presente à reunião um requerimento de Licínia Valente
Nascimento Domingues, residente em Mangualde a solicitar a concessão de
um lugar de feirante no mercado municipal para venda de roupas e sapatos. A
Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.

PLURIANUALIDADE DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tendo em conta que, por razões que se prenderam com as
exigências decorrentes da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso,
não se

revelou legalmente possível o cumprimento da execução física e

financeira da Empreitada de Construção da Biblioteca Municipal de Fornos de
Algodres, nos termos dos Planos apresentados pelo Empreiteiro, que
apontavam para a conclusão da obra durante o ano de 2012 e no prazo de
cinco meses, documentos que aqui se dão como reproduzidos e se consideram
como fazendo parte integrante desta deliberação,
Considerando que, só a partir do próximo mês de Novembro,
estarão reunidas as condições legais para o inicio da obra, a qual, nos termos
da calendarização em causa, será concluída já em 2013;
Dado que tal procedimento, em face do valor da obra, configura
numa situação de plurianualidade na execução de uma obra não abrangida
pela autorização genérica concedida pela Assembleia Municipal em sessão
ordinária de

1 de Junho de 2012, necessitando, assim de autorização

específica concedida por este órgão, no âmbito do LCPA;
A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia
Municipal autorização para executar a obra em causa em regime plurianual.

SEGUNDA REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS
DE DOIS MIL E DOZE

Considerando que nos Documentos Previsionais Para 2012 não foi
prevista a arrecadação de algumas receitas provenientes de Fundos
Comunitários referente às obras do Centro Escolar de Fornos de Algodres e
Zona Industrial de Fornos de Algodres, foram presentes à reunião os
Documentos de suporte à

2ª Revisão aos Documentos Previsionais Para
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2012, os quais aqui se dão como reproduzidos e se consideram como fazendo
parte integrante desta deliberação.
Analisado o assunto, o Sr. Presidente abordou os pressupostos da
presente modificação, tendo referido o seguinte:
a) A arrecadação das receitas citadas, deveria ter ocorrido até ao
final de 2011, nos termos dos Documentos Previsionais respetivos, o que não
se verificou;
b) Pela razão anteriormente referida, tal receita não fora nem podia
ser prevista aquando da elaboração dos Documentos Previsionais Para 2012;
c) Como só recentemente se verificou a confirmação da
arrecadação da receita, seria necessário proceder a uma Revisão aos
Documentos Previsionais Para 2012, para tal efeito.
Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar
a Revisão em causa e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal.

DOAÇÃO DE LIVROS

A Srª Vereadora Drª Isabel Santos deu conhecimento à Câmara que
um cidadão com origens no Concelho de Fornos de Algodres e proveniente de
famílias ligadas ao ensino universitário, Dr. Adelino Martins, manifestou
interesse em doar ao Município parte do seu acervo bibliográfico, documentos
que reputou de grande interesse para o Município. A Câmara deliberou por
unanimidade aceitar a doação de tal espólio e manifestar publicamente o seu
agradecimento perante tal gesto, que para além de enriquecer culturalmente o
Município é demonstrativo de grande generosidade e de confiança nas
entidades públicas.

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 17,30 horas.

85

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 DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA QUATRO DE OUTUBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
AURORA ANGÉLICA DE OLIVEIRA – Foi presente à reunião um ofício,
datado de 24 de setembro, a informar que em devido tempo foram alertadas
as autoridades autárquicas para a situação de grande perigo que o quintal da
rua das Tílias, em Maceira apresentava, devido à existência de resinosas de
propriedade pública e privada, numa proximidade perigosa que constituía uma
série ameaça para a entrada de fogos no referido terreno, pelo que vinham
solicitar o apoio da Câmara e da Junta de Freguesia de Maceira, traduzido na
disponibilidade de cedência de espécies frutíferas para o repovoamento da
área ardida, bem como a limpeza das matas que estiveram na origem da
transmissão do fogo ao quintal. A Câmara remeteu ao Engº Lopes para
informar se houve incumprimento da Lei no caso referido.
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COMISSÃO DE UTENTES CONTRA AS PORTAGENS NA A25, A 23 e A24 –
Foi presente à reunião uma moção contra o pagamento de portagens na A25,
A 23 e A24. A Câmara tomou conhecimento.
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião
uma Informação da Técnica de Serviço Social, sobre os pedidos de apoio
alimentar para crianças que frequentam o ensino pré-escolar, a qual aqui se dá
como transcrita e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. A Câmara deliberou homologar a listagem de crianças que irão
beneficiar de apoio.
INFORMAÇÃO DO TÉCNICO DO GABINETE FLORESTAL – Foi presente à
reunião uma Informação sobre as áreas ardidas no incêndio ocorrido
Setembro,

no

concelho

de

Fornos

de

Algodres.

A

Câmara

tomou

conhecimento.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Adélia Pina Silva
Sequeira, residente em Fornos de Algodres, a solicitar a renovação da licença
de ocupação da via pública com mesas e cadeiras, em frente ao seu
estabelecimento, na rua Dr. António Menano. Analisado o assunto a Câmara
deferiu conforme Informação.

CONCURSO PÚBLICO PARA ARRENDAMENTO DO ESPAÇO
CORRESPONDENTE AO ANTIGO POSTO DE TURISMO

A Câmara deliberou por unanimidade, abrir concurso público para o
arrendamento do espaço correspondente ao antigo Posto de Turismo, sito na
EN 16, nas seguintes condições:
1 – O arrendamento terá a duração de cinco anos, eventualmente
renovável por períodos de um ano;
2 – O preço base de licitação do arrendamento é de € 80,00/mês,
valor abaixo do qual não serão aceites quaisquer propostas;
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3 – Os interessados deverão apresentar proposta que esclareça os
requisitos a seguir indicados, os quais serão tidos em conta na decisão da
Câmara Municipal:
a) Tipo de atividade comercial a desenvolver no local;
b) Renda mensal;
c) Condições propostas para a realização das eventuais obras de
adaptação necessárias;
4 - A Câmara Municipal reserva-se o direito de não aceitar quaisquer
propostas apresentadas;
5 – Todas as situações não especialmente previstas, serão resolvidas,
casuisticamente, por deliberação.

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 DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE OUTUBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos dezassete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL, RECREATIVA E
DESPORTIVA DE SÃO PEDRO DE INFIAS - Foi presente à reunião um ofício
convite, datado de 16 de Novembro, a informar que se vai realizar no dia 11 de
Novembro o II Grande Circuito em Atletismo – “Por Terras do Deus Mercúrio” –
Infias. A Câmara tomou conhecimento.
SCHERÉDER ILUMINAÇÃO, S.A. – Foi presente à reunião um ofício, datado
de 9 de Outubro, referente à racionalização de consumos na iluminação
pública. A Câmara tomou conhecimento.
FRANCISCO PIMENTEL, VARABNDAS E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS , R.L – Foi presente à reunião um mail a remeter a sentença
proferida

no

processo

de

construção

da

Barragem

das

Cortes

nº

332/12.5BECTB – do Tribunal Administrativo de Castelo Branco. A Câmara
tomou conhecimento.
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GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail datado de
15 de Outubro a remeter o teor do Projeto de Lei do Grupo Parlamentar do
PCP que revoga

a Lei

nº 22/2012 de 30 de Maio. A Câmara tomou

conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à

reunião

um

mail,

datado

de

11

de

Outubro

a

informar

da

inconstitucionalidade da regulamentação da Lei dos Compromissos e
pagamentos em atraso. A Câmara tomou conhecimento.
MAISON FAMILIALE RURALE –Foi presente à reunião um ofício a informar a
lista de alunos que vão efetuar um estágio em Fornos de Algodres. A Câmara
tomou conhecimento.
CASA DE PESSOAL

DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE

ALGODRES – Foi presente à reunião um ofício, datado de 16 de Outubro, a
solicitar que o espaço cedido anteriormente (casa da praça – ala noroeste),
seja cedido em regime de comodato, pelo prazo mínimo de 20 anos. A Câmara
deliberou, por unanimidade ceder nas condições.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – Foi presente à reunião um ofício número
620/GRAL, datado de 26 de Setembro, a informar que o Ministério da Justiça
está a proceder a uma avaliação da Rede Nacional dos Julgados de Paz. A
Câmara tomou conhecimento.

VISITA DE UMA DELEGAÇÃO DE SAINTE CONSORCE AO MUNICÍPIO
DE FORNOS DE ALGODRES

Foi presente à reunião o Programa da Visita ao Município de Fornos
de Algodres, da comitiva de Sainte Consorce – Lyon França, o qual aqui se dá
como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação, tendo sido convidados os Senhores Vereadores para

estarem

presentes nas diversas atividades.

DÉCIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

Foi presente à reunião a décima Alteração ao Orçamento a qual
aqui se dá como reproduzida e se considera como fazendo parte integrante
91

desta deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar as referidas alterações.

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 12,30 horas.
Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que eu,
José Ângelo Duarte Andrade, Técnico Superior Assessor Principal da Câmara
Municipal de Fornos de Algodres, subscrevo.

O Presidente da Câmara

_________________________________

O Secretário

_________________________________
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ATA NÚMERO VINTE E DOIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TRINTA DE OUTUBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número 149, datada de 17 de Outubro, referente à
retenção de 5% do IMI. A Câmara tomou conhecimento.
GABNETE DA MINISTRA DA JUSTIÇA – Foi presente à reunião um ofício,
datado de 15 de Outubro, a remeter os projetos de diploma legal referente à Lei
de Organizações do Sistema Judiciário e Regime de Organização e
funcionamento dos tribunais judiciários. A Câmara tomou conhecimento.
FUNDAÇÃO INATEL – Foi presente à reunião um ofício, datado de 25 de
Outubro, a agradecer a colaboração prestada enquanto Presidente da
Fundação Inatel. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número 151, datada de 25 de Outubro, a remeter a
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Proposta de Lei nº 102/XII – Alteração à Lei do Orçamento de Estado para
2012. A Câmara tomou conhecimento.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 221/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar
tendo em conta os argumentos apresentados.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de José de Pina, residente
em Travancela, a solicitar a concessão de um lugar no Mercado municipal para
venda de árvores de fruto e sombra. A Câmara deferiu conforme informação
do Fiscal Municipal.
Foi presente à reunião um requerimento de Adelino dos Santos
Pinto, residente em Trancoso, a solicitar a concessão de cartão de feirante
para

a venda de roupa confecionada. Analisado o assunto e conforme

Informação do Fiscal Municipal, a Câmara indeferiu.
Foi presente à reunião um requerimento de

Laurinda

de jesus

Venâncio Pina, residente em S. Miguel Vila Boa, a solicitar a concessão de
cartão de feirante para venda de produtos hortícolas. Analisado o assunto a
Câmara indeferiu conforme Informação do Fiscal Municipal.
Foi presente à reunião um requerimento de Isabel Maria Taborda de
Castro Serrão Neves, residente em Faro, José António Taborda de Castro
Serrão, residente no Estoril e João Maria Taborda de Castro Serrão, residente
em Pinhal Novo, pretendendo adquirir em comum e em partes iguais o prédio
rústico, sito em Vila Chã, freguesia de Vila chã, com a área de 58790 m2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres sob o
número 179, vêm solicitar certidão em como a Câmara dá parecer favorável à
constituição de compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente. Analisado o
assunto a Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Isabel Maria Taborda de
Castro Serrão Neves, residente em Faro, José António Taborda de Castro
Serrão, residente no Estoril e João Maria Taborda de Castro Serrão, residente
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em Pinhal Novo, pretendendo adquirir em comum e em partes iguais o prédio
rústico, sito em Vila Chã, freguesia de Vila chã, com a área de 9998 m2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres sob o
número 178, vêm solicitar certidão em como a Câmara dá parecer favorável à
constituição de compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente. Analisado o
assunto a Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Isabel Maria
Taborda de Castro Serrão Neves, residente em Faro, José António Taborda de
Castro Serrão, residente no Estoril e João Maria Taborda de Castro Serrão,
residente em Pinhal Novo, pretendendo adquirir em comum e em partes iguais
o prédio rústico, sito em Vila Chã, freguesia de Vila chã, com a área de 12005
m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres sob o
número 177, vêm solicitar certidão em como a Câmara dá parecer favorável à
constituição de compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente. 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 as referidas alterações.

ENCERRAMENTO DO TRIBUNAL DE FORNOS DE ALGODRES

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres deliberou por
unanimidade aprovar e enviar ao Ministério da Justiça uma moção de protesto
contra o encerramento do tribunal de Fornos de Algodres, com o seguinte teor:
“1 – Rejeitar de uma forma veemente e frontal o regime de organização
e funcionamento dos Tribunais Judiciais (Projeto de Decreto Lei), tendo em
conta que não aceitamos

de forma alguma sermos reintegrados noutro

Tribunal, muito menos no de Gouveia.
2 – Tratando-se da IIIª versão do Projeto de Decreto Lei, todos nós
esperaríamos mais justiça e mais bom senso na proposta, e por aquilo que nos
95

foi dado observar, todos os outros municípios outrora extintos, nas anteriores
versões foram todos eles contemplados, com soluções que a todos satisfez,
restando apenas ao nosso concelho uma solução pouco digna.
3 – Já que a vontade de criar um tribunal próprio em Fornos de
Algodres, não existe, que pelo menos se aproxime a justiça das pessoas com
uma secção de proximidade, pois é inaceitável que obriguemos os nossos
munícipes a deslocarem-se para um Município sem qualquer afinidade com o
nosso, com acessos difíceis, sem transportes públicos, tornando, portanto, o
acesso à Justiça mais caro e mais longínquo.
4 – Esta solução é tão inaceitável que o principal anseio dos cidadãos
de Gouveia é a construção de um IC que ligue Gouveia a Fornos de Algodres.
Como é possível então pedirmos aos nossos cidadãos que se
desloquem de forma tão conturbada, para terem

acesso à justiça, para

um concelho que não reúne quaisquer condições para um acesso que se quer
célere e eficiente.
5 – Depois dos encerramentos dos serviços públicos já efetuados no
nosso concelho, era de esperar que desta vez o concelho fosse discriminado
positivamente, aliás, conforme proposta do Vice-presidente do PSD.
Onde está a tal justiça a aplicar pela comissão multissectorial
existente no Governo?
6 – Outro facto que para nós é relevante é que o atual edifício do
Tribunal, tem apenas 15 anos e custou mais de um milhão e meio de Euros.
Não percebemos qual a intenção do Ministério da Justiça, quando deixa
abertos tribunais sem condições ou arrendando instalações para os mesmos
funcionarem, quando em Fornos de Algodres, existe um edifício tão digno e tão
bem equipado para servir as pessoas e a justiça.”

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 12,30 horas.
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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 TRÊS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TREZE DE NOVEMBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos treze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA
CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
CLUB FOOTBALL LUSITÂNIA – Foi presente à reunião um ofício número
5/2012, datado de 5 de outubro, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro
para fazer face às despesas com o campeonato de seniores em Futsal. A
Câmara tomou conhecimento.
JEAN MARC THIMONIER – MAIRE DE SAINTE CONSORCE - Foi presente à
reunião um ofício a agradecer o acolhimento à delegação de Sainte Consorce.
A Câmara tomou conhecimento.
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado
de 29 de Outubro, referente ao ponto da situação da migração para a TDT nos
primeiros seis meses de apagão analógico total. A Câmara tomou
conhecimento.
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião
uma Informação da Técnica de Serviço Social, referente a um pedido de apoio
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financeiro para reabilitação habitacional, solicitado por Tiago Miguel Sousa
Ramos, residente em Juncais, a qual aqui se dá como transcrita e se considera
como fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua análise a
Câmara deferiu conforme informação.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento de António Sequeira
Miranda, residente em Vila Ruiva,

a solicitar licença para reconstrução de

edificação destinado a uma moradia unifamiliar no lugar sal age do Pombal em
Vila Ruiva. Analisado o assunto a Câmara deliberou deferir conforme
informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Rui Manuel Figueiró de
Sousa, residente em vila Ruiva, a solicitar licença para construção de uma
edificação unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara deliberou deferir
conforme informação dos serviços técnicos.

VENDA DE AZEITONA

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres, deliberou vender em
hasta pública, a azeitona dos Olivais abaixo indicados:
OLIVAIS:
Olival da Vinha, em Fornos de Algodres;
Olival dos Pombais (junto à Capela de Nossa Senhora da Graça) em
Fornos de Algodres;
Olival na Zona das Águas, em Vila Chã;
Condições a respeitar na Hasta Pública:
1 - Por cada Olival deverá ser apresentada uma proposta.
2 - As propostas deverão ser entregues, em carta fechada, na Câmara
Municipal até às 16 horas do dia 11 de Dezembro do corrente ano.
3 - É da responsabilidade dos arrematantes a limpeza de resíduos
resultantes da colheita da azeitona.
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4 – Antes de iniciar a colheita, deverá o arrematante proceder ao
pagamento do valor proposto, assim como dar conhecimento aos Serviços
Técnico (Sr. Engº. Lopes) da data de início dos trabalhos.
5 - A Câmara Municipal reserva-se o direito de não aceitar quaisquer
das propostas apresentadas.

RECOLHA DE ROUPA, CALÇADO E BRINQUEDOS USADOS

Foi presente à reunião o protocolo de colaboração celebrado entre o
Município de Fornos de Algodres e a empresa H.SARAH Trading Lda, com
vista à colocação de três contentores para recolha de roupa, calçado e
brinquedos usados, iniciando desta forma, uma melhor gestão e valorização
dos seus resíduos têxteis ou afins, com benefícios ambientais, económicos e
sociais. A Câmara tomou conhecimento.

DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

Foi presente à reunião a décima 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, aprovar as referidas alterações.

PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES DO MUNICÍPIO NO 13º FESTIVAL DE
SOPAS PROMOVIDO PELA ADRUSE

Tendo em conta, quer o elevado número de participantes oriundos
do Município no 13º festival de Sopas promovido pela ADRUSE, a saber,
Confraria da Urtiga, Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de
Fornos de Algodres, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Fornos de Algodres e Junta de Freguesia de Maceira, quer os bons resultados
obtidos,

a

Câmara

deliberou,

por

unanimidade

manifestar

o

seu

reconhecimento junto de todos os participantes, bem como incentivá-los a
manter o interesse e entusiasmo em participações futuras.
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PAGAMENTO DO PAVILHÃO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO
DE FUTSAL CLUB LUSITANIA

O Senhor presidente comunicou à Câmara que fora contactado
pessoalmente pelo responsável do Club Lusitânia o qual lhe comunicara que a
instituição a que presidia, iria participar no campeonato distrital de futsal, tendo
solicitado, para esse efeito o apoio do Município.
Analisado o assunto e tendo em conta que as instalações onde
decorrerão os jogos e treinos são propriedade do Agrupamento de Escolas de
Fornos de Algodres, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio
de 1.900 Euros a esta Entidade com vista a custear os encargos com aquele
campeonato.

ADJUDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Foi presente à reunião o Relatório Final do Júri do procedimento de
concurso público para a contratação da empreitada “construção da Biblioteca
Municipal de Fornos de Algodres”, o qual aqui se dá como reproduzido e se
considera como fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua análise
a Câmara deliberou, por unanimidade adjudicar à empresa Lopes & Irmãos
Lda, pelo valor de €264.870,50 + Iva, conforme relatório final.

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 VINTE E QUATRO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE NOVEMBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
REORGANIZAÇÃO DO MAPA JUDICIÁRIO
O Senhor presidente da Câmara deu conta do ponto da situação
da Reorganização do Mapa Judiciário, tendo referido que participara numa
reunião conjunta com outros municípios envolvidos no processo de
reorganização do mapa judiciário, onde estivera presente,

também,

a Srª

Ministra da Justiça, onde propusera as seguintes hipóteses de solução para o
Tribunal de Fornos de Algodres:
1- A agregação dos Municípios de Aguiar da Beira e Fornos de
Algodres numa única comarca;
2- A criação de uma Secção de Proximidade no atual edifício do
Tribunal de Fornos de Algodres;
3- Em última hipótese, a criação de uma comarca que englobe os
Municípios de Celorico da Beira e Fornos de Algodres.
Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade aceitar a
proposta do Sr. Presidente da Câmara.
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CORRESPONDÊNCIA DIVERSA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
á reunião um mail, datado de 19 de Novembro, a remeter o projeto de diploma
relativo ao regime jurídico das autarquias locais e estatuto das entidades
municipais. A Câmara tomou conhecimento.
ARQUIMODERN – PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA –
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS – Foi presente à reunião um
ofício com a referência 0001/AA/2012, datado de 21 de Novembro, a solicitar
pedido de isenção do reembolso de pagamento de IMT, referente à aquisição
de dois prédios matriz número 1263 rústico e matriz 1345 urbano. Analisado o
assunto a Câmara indeferiu, tendo em conta que se trata de uma dupla
atribuição de apoios.
CLUBE ESCAPE LIVRE – Foi presente à reunião um ofício, datado de 9 de
Novembro, a solicitar a atribuição de um subsídio para a realização da 15ª
gala SPAL. A Câmara deliberou indeferir o pedido por indisponibilidade
financeira.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - Foi presente
à reunião um mail, datado de 15 de Novembro a enviar a resolução da ANMP
relativa à proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2013. A Câmara
tomou conhecimento.
INDICE – ICT E MANAGEMENT, LDA – Foi presente à reunião um ofício
SJ/12/02, datado de 16 de Novembro, a solicitar uma reunião para cooperação
com o Município ao nível

do desenvolvimento do tecido empresarial do

concelho.. A Câmara remeteu à Drª Isabel para tratar do assunto.
CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA – Foi presente à reunião

um mail,

datado de 19 de Novembro, a remeter uma proposta de texto de memorando,
referente às Águas do Zêzere e Côa . A Câmara tomou conhecimento e
deliberou dar plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar
o documento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião um ofício circular número 153, datado de 16 de Novembro, a informar
do novo enquadramento dos projetos das autarquias protocolados com o MAI.
À Drª Rita para estudar o assunto.
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LINK CITIES – Foi presente à reunião um mail, datado de 14 de Novembro, a
remeter proposta para adesão ao serviço de software com pagamento de uma
assinatura mensal. Analisado o assunto a câmara deliberou concordar com a
adesão.
COMISSÃO DE FESTAS NOSSA SENHORA DA GRAÇA – Foi presente à
reunião um ofício a solicitar a atribuição do subsídio no valor de 686,00 Euros,
para fazer face

às despesas efetuadas com a manutenção dos arcos,

propriedades do Município. A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um
subsídio no valor das despesas efetuadas.
INFORMAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – Foi
presente à reunião

uma Informação a remeter o Relatório de Ocorrência,

referente a uma situação de risco de um imóvel sito na rua Principal em Sobral
Pichorro, o qual aqui se dá como transcrito e se considera como fazendo parte
integrante desta deliberação. Após

a sua análise a Câmara deliberou:

“Cumpra-se a Lei. Remeta-se ao Engº Lopes”.
COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA DO PSD – Foi presente à reunião uma
proposta para arrendamento do espaço correspondente ao antigo Posto de
Turismo, conforme Edital de 14 de Novembro, sendo o valor mensal da mesma
de €81,00 mensais. A Câmara deliberou, por unanimidade aceitar a proposta
em virtude de ter sido a única concorrente. Durante esta votação o Sr.
Presidente da Câmara ausentou-se da sala de reuniões, por integrar os corpos
sociais da Comissão Política Concelhia do PSD.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 267/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar
tendo em conta que foi reposta a legalidade.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 268/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar
tendo em conta que foi reposta a legalidade.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 247/12, o qual aqui
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se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar
tendo em conta que foi reposta a legalidade.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 186/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade arquivar
tendo em conta que foi reposta a legalidade.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 130/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade aceitar a
proposta de limpeza até ao final do corrente ano.

REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Norberto Figueiredo
Martins, com sede em Cativelos, a solicitar a renovação do cartão de vendedor
ambulante. A Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de José Paulo de Ascensão
Matilde, residente em Queiriz, pretendendo adquirir em comum e em partes
iguais o prédio rústico, sito em Queiriz, freguesia de Queiriz, com a área de 959
m2, omisso na Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres e
inscrito na matriz das Finanças sob o artigo 899, a solicitar certidão em como a
Câmara dá parecer favorável à pretendida constituição de compropriedade, ou
se vê qualquer inconveniente. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme
informação dos Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de António Pinto Cardoso, e
Amílcar Feliz Ascensão Matilde, residente em Queiriz, pretendendo adquirir
em comum e em partes iguais o prédio rústico, sito em Queiriz, freguesia de
Queiriz, com a área de 1.367 m2, omisso na Conservatória do Registo Predial
de Fornos de Algodres e inscrito na matriz das Finanças sob o artigo 549, vêm
solicitar certidão em como a Câmara dá parecer favorável à constituição de

106

compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente. Analisado o assunto a
Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião requerimento de Barro Luso, Lda, com sede
em Sobral Pichorro, a solicitar

licença para construção de 20 edificações

unifamiliares. A Câmara deferiu conforme Informação.
Foi presente à reunião um requerimento de Mário Manuel Ferreira
Ribeiro, residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para reconstrução
de uma edificação destinada arrumos. A Câmara deferiu conforme Informação
dos Serviços Técnicos.
Foi

presente

à

reunião

um

requerimento

de

Maria

Teresa

Albuquerque Viegas Furtado, residente em Figueiró da Granja, a solicitar
licença para a instalação de um estabelecimento comercial e café e mercearia,
no piso inferior da sua habitação. A Câmara deferiu conforme Informação dos
Serviços Técnicos.
Foi presente à reunião um requerimento de Joaquim Júlio Aires,
residente em Fuinhas a solicitar licença para construção de uma edificação
destinada

arrumos. A Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços

Técnicos.
Foi presente à reunião requerimento de Barro Luso, Lda, com sede
em Sobral Pichorro, a solicitar licença para a construção de uma edificação
unifamiliar. A Câmara deferiu conforme Informação.

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 Natalina Martins Ferreira Andrade,
Nelson Melo Marques Almeida, Américo Nunes Simões, Américo Dias Almeida
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Feio, José Manuel Carvalho Monteiro e Maria da Graça Flor Coelho, reúnem as
condições para lhes ser atribuída a distinção ali prevista.
Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos
funcionários

em

causa

as

condecorações

a

seguir

mencionadas,

correspondente ao tempo de serviço indicado:
25 Anos de serviço – Alfinete de lapela em ouro.
Américo Dias Almeida Feio
Américo Nunes Simões
José Manuel Carvalho Monteiro
Nelson Melo Marques Almeida
Maria da Graça Flor Coelho
15 Anos de Serviço - Alfinete de Lapela em prata
Natalina Martins Ferreira Andrade

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

Foi presente à reunião a décima terceira 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 as referidas alterações.

APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE FORNOS DE ALGODRES

Na sequência da publicação da Lei Número 49/2012, de 29 de
Agosto, e da obrigação resultante do disposto no seu artigo 25º, número 1, foi
presente à reunião o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais de
Fornos de Algodres, documento que aqui se dá como reproduzido e se
considera como fazendo parte integrante desta deliberação.
Analisado o assunto e tendo tomado conhecimento das alterações
verificadas no Regulamento citado, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprová-lo e, nos termos da Lei submete-lo à aprovação da Assembleia
Municipal.

108

VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS DE FORNOS DE
ALGODRES
Foi presente à reunião o Processo de candidatura à Acção 3.2.1 –
conservação e Valorização do Património Rural Medida 3.2 – Melhoria da
Qualidade de Vida, Subprograma 3

- Dinamização das Zonas Rurais,

documento que aqui se dá como reproduzido e se considera como fazendo
parte integrante desta deliberação.
Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade,
autorizar a apresentação da referida candidatura ao Programa em causa.
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 – valorização Ambiental dos Espaços Florestais 2.3.3.1 –
Promoção do valor Ambiental dos Espaços Florestais - Galerias ripícolas
representativas de etapas evoluídas ou climácica da bio-região onde
estão inseridas.

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.

FESTA REGIONAL DO QUEIJO SERRA DA ESTRELA

Tendo em conta que no Âmbito do acordo firmado com os
Municípios de Seia e Gouveia, a Festa Regional do Queijo Serra da Estrela
terá lugar este ano em Fornos de Algodres, a Câmara deliberou, por
unanimidade, fixar a respetiva data de realização para os dias

9 e 10 de

fevereiro de 2013.
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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 VINTE E CINCO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORNOS DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TRÊS DE
DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e Luís Miguel Ginja da
Fonseca.
Pelas quinze 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
DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2013

Nos termos da Lei, foram presentes à reunião os Documentos
Previsionais Para o Ano de 2013, que aqui se dão como reproduzidos e se
consideram como fazendo parte integrante desta deliberação.
Analisados os documentos em causa, a Câmara deliberou, por
maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Socialista,
aprovar os documentos em causa.
Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, justificaram a sua
tomada de posição pelo rigor e contenção de despesa contidas nos
documentos em causa, assim como pelo aumento das despesas de capital
relativamente às despesas correntes.
Por fim, a Câmara deliberou por unanimidade, remeter documentos
citados à Assembleia Municipal, para aprovação nos termos da Lei.
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PEDIDO DE VIABILIADDE DA LOCALIZAÇÃO PREVISTA PARA O
PARQUE EÓLICO DE MACEIRA QUEIRIZ

Foi presente à reunião um ofício número 34/12/CA, datado de 3 de
Dezembro, remetidos pela ENEOP- Exploração de Parques Eólicos, a solicitar
parecer quanto à viabilidade da localização de um parque eólico denominado
de Maceira - Queiriz, o qual aqui se dá como transcrito e se considera como
fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua análise a Câmara
deliberou informar que nada tem a opor à localização proposta com a
salvaguarda do cumprimento de todas as formalidades legais.

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 17.30 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 SEIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TREZE

DE DEZEMBRO

DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos treze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze,
reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Presidente, Dr. José Severino Soares Miranda e a
presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria
Isabel Batista Martins dos Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira e
do Partido Socialista, Prof. António José Elvas da Rocha e 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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
AUTARCAS SOCIAS DEMOCRATAS – Foi presente à reunião um mail datado
de 3 de Dezembro, a desmentir a notícia do jornal “Público” referente à Lei nº
22 /2012. A Câmara tomou conhecimento.
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi
presente à reunião um ofício número 1319, datado 27 de Novembro, referente
ao mapa judiciário. A Câmara tomou conhecimento.
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Foi presente à reunião um
ofício, datado de 3 de Dezembro a agradecer toda a colaboração prestada no
âmbito do Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A
Câmara tomou conhecimento.
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REQUERIMENTOS DIVERSOS

Foi presente à reunião um requerimento de Ernesto Nunes Marques,
Emília dos Santos Costa Marques Maria da Conceição da Costa Marques,
Arminda da Costa Marques e Maria Irene Nunes Marques, pretendendo
adquirir em comum e em partes iguais o prédio rústico, sito em Costa,
freguesia de Algodres e Cortiçô, com a área total de 11,597000 ha, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres e inscrito na matriz
das Finanças sob o artigo 1372, vêm solicitar certidão em como a Câmara dá
parecer favorável à constituição de

compropriedade, ou se vê qualquer

inconveniente. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme Informação dos
Serviços Técnicos.

OBRAS PARTICULARES

Foi presente à reunião um requerimento de Jorge Henrique
Possidónio Cabral, residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para
reconstrução e ampliação de uma casa de apoio agrícola, sita no Tubiu, em
Juncais. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme Informação dos
Serviços Técnicos.

VENDA DE AZEITONA EM HASTA PÚBLICA

Foi presente à reunião a ata de abertura das propostas concorrentes
à hasta pública para a venda de azeitona dos olivais propriedade do Município,
a qual aqui se dá como transcrita e se considera como fazendo parte integrante
desta deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade
adjudicar conforme informação, às propostas mais altas.
Olival da Vinha a Maria Luísa Paulo Simões – €20,00
Olival dos Pombais a Vitorino Martins Gomes – €170,00
Olival da Zona das Águas, em Vila Chã a José Correia - €20,00
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DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

Foi presente à reunião a décima quarta 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 as referidas alterações.

AQUISIÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS DO BAIRRO DO TÉNIS

Na sequência do Contrato de desenvolvimento Habitacional
celebrado com a empresa António Caetano & Moreira Lda, para construção de
24 fogos no Bairro do Ténis em Fornos de Algodres, bem como das
deliberações anteriormente tomadas sobre esta matéria, a Câmara deliberou
por unanimidade, adquirir, pelo valor global de €641.630,00, (Seiscentos e
quarenta e um mil, seiscentos e trinta euros) as frações autónomas abaixo
indicadas, contantes do auto de vistoria, com vista à constituição em
propriedade horizontal do prédio urbano a implantar no lote de terreno sito no
Bairro do Ténis, inscrita na matriz predial de Fornos de Algodres sob o número
1630 e registado na Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres,
sob o número 1066/20021120:
Fração k

T4

5º Piso – 2º Dtº (1º lado poente)

€ 76.362,00

Fração G

T4

4º Piso – 1º Dtº (1º lado poente)

€ 76.362,00

Fração H

T2

4º Piso – 1º Esq.(2º lado poente)

Habitação - € 58.654,00
Garagem - € 10.978,00
Arrumos - € 2.655,00
Fração I

T3

4º Piso – 1º Dtº(2º lado poente)

Habitação - € 72.450,00
Garagem - € 10.978,00
Arrumos - € 2.655,00
Fração J

T3

4º Piso – 1º Esq.(1º lado nascente)

Habitação - € 72.450,00
Garagem - € 10.978,00
Arrumos - € 2.655,00
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Fração L

T2

5º Piso – 2º Esq.(2º lado poente)

Habitação - € 58.654,00
Garagem - € 10.978,00
Arrumos - € 2.655,00
Fração M

T3

5º Piso – 2º Dtº (2º lado nascente)

Habitação - € 72.450,00
Garagem - € 10.978,00
Arrumos - € 2.655,00
Fração N

T3

5º Piso – 2º Esq.(1º lado nascente)

Habitação - € 72.450,00
Garagem - € 10.978,00
Arrumos -

€ 2.655,00

Mais deliberou a Câmara, por unanimidade dar plenos poderes à Srª
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, Drª Maria Isabel
Baptista Martins dos Santos, para outorgar a escritura de compra e venda das
habitações sociais do bairro do Ténis, constantes da deliberação de três de
Julho de dois mil e doze, em substituição do Sr. Presidente da Câmara, por se
encontrar ausente do País.

COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL

Sendo necessário e conveniente indicar um elemento do Município
que substitua o Sr. Presidente da Câmara, nas suas faltas e impedimentos, nas
reuniões de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal, a Câmara deliberou
por unanimidade atribuir tais funções ao Sr. Engº Paulo Manuel das Neves.

ENCERRAMENTO DA ATA

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente
reunião.
Eram 12.30 horas.
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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 SETE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS
DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE DEZEMBRO
DO ANO DE DOIS MIL E DOZE

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e
doze, reuniu a Câmara Municipal de Fornos de Algodres, sob a Presidência da
Excelentíssima Senhora Vice- Presidente, Dr.ª Maria Isabel Batista Martins dos
Santos presença dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e Dr.
Artur Francisco Almeida de Oliveira e do Partido Socialista, Prof. António José
Elvas da Rocha e 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 mail a remeter o Projeto de Lei nº 320/XII – Reorganização
Administrativa do Território das Freguesias. A Câmara tomou conhecimento.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente
à reunião uma circular número 167, datada de 12 de Dezembro, a remeter o
parecer jurídico relativo à inconstitucionalidade da Lei nº 50/2012, de 31 de
Agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das
participações locais. A Câmara tomou conhecimento.
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – Foi presente à reunião
uma carta a apresentar cumprimentos de despedida. A Câmara tomou
conhecimento.
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Foi presente à reunião um
ofício a solicitar a atribuição de um donativo. Analisado o assunto a Câmara
deliberou informar que de momento não há disponibilidades financeiras.
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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 fazer face a despesas com a construção do Museu de
Arte Sacra. A Câmara remeteu à Contabilidade para informação financeira.
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REFORMA
ADMINISTRATIVA – Foi presente à reunião um mail, datado de 21 de
Dezembro, a remeter mensagem de Natal. A Câmara tomou conhecimento.
INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS – Foi presente à reunião uma
Informação sobre um pedido de declaração, da Empresa Viúva Carneiro e
Filhos, Lda, em como é possível a circulação com segurança e regularidade a
veículos de passageiros nas vias – EM 586-3 entre o limite do concelho com
Trancoso, passando ainda pela EM 586. Analisado o assunto a Câmara
deliberou, passar a respetiva declaração.
INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL - Foi presente à reunião
uma Informação acerca de um pedido de cedência de matérias para conclusão
de trabalhos de adaptação de WC e eliminação de barreiras arquitetónicas,
solicitado por Manuel Almeida Ramos, residente em Figueiró da Granja, a qual
aqui se dá como transcrita e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou concordar com o parecer
Técnico, salvaguardando o respetivo financiamento.
AUTO DE DECLARAÇÕES – Foi presente à reunião um Auto de Declarações
referente ao Auto de Notícia de Contra- ordenação Número 124/12, o qual aqui
se dá como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta
deliberação. Após a sua análise a Câmara deliberou, por unanimidade notificar
as testemunhas para audição e solicite-se ao interessado o documento de IRS,
que não juntou na defesa.

DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
E SÉTIMA ALTERAÇÃO ÀS GOP

Foi presente à reunião a décima quinta Alteração ao Orçamento e a
Sétima alteração às Grandes Opções do Plano, as quais aqui se dão como
reproduzidas e se consideram 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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