
1 

 

ACTA NÚMERO UM 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA SETE  DE JANEIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos sete  dias do mês de Janeiro, do ano de dois mil e onze 

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

GOVERNADOR CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA – Foi presente à reunião 

um ofício, a solicitar a concordância dos Senhores Presidentes de Câmara  

para a realização de um estudo prospectivo sobre a abertura de uma oficina de 

Turismo da Região da Guarda,  em Salamanca. Analisado o assunto a Câmara 

deliberou concordar com a realização do estudo prospectivo. 

ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE FORNOS DE ALGODRES – 

Foi presente à reunião um ofício, datado de 16 de Dezembro, a propor a 

celebração de um acordo de cooperação entre a Delegação da Guarda da 

Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal e a Câmara Municipal. A 

Câmara tomou conhecimento. 
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES – Foi presente à reunião 

um ofício número 1077, datado de 21 de Dezembro, a solicitar um apoio 

financeiro. A Câmara tomou conhecimento. 

INFORMAÇÃO DO SERVIÇO  DE ACÇÃO SOCIAL – Foi novamente presente 

à reunião uma Informação, acerca de um pedido de parecer referente ao oficio 

remetido  pelo Senhor Luís de Oliveira Guerra, residente no Bairro Social do 

Ténis, no sentido de aclarar a deliberação tomada em 12 de Novembro de 

2010. Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar  

com a informação do Serviço Social, aclarando a deliberação anteriormente 

tomada sobre esta matéria, no sentido em que a actualização anual das rendas 

devendo ser mantido a aplicação da actualização da renda.  

 

OBRAS MUNICIPAIS 

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS – 

Foi presente à reunião um Informação, sobre dois  pedidos  de lugar de 

estacionamento, isento de pagamento de taxas em frente à Farmácia 

Castanheira e Farmácia Central na Estrada Nacional 16, para utilização dos 

potenciais clientes em frente aos respectivos estabelecimentos, 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, em 

face da competência atribuída às Câmaras Municipais, no que respeita ao 

ordenamento do trânsito no interior das localidades, atribuir um lugar de 

estacionamento gratuito, a cada farmácia, com a duração máxima de 15 

minutos, (quinze) devendo a sinalização vertical ser adquirida pelos 

requerentes. 

 

VIGÉSIMA OITAVA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 

 

  Foi presente à reunião a Vigésima  Oitava 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, 

ratificar a  presente alteração, que tinha sido aprovada pelo Senhor Presidente 

de Câmara,  por despacho de 20 de Dezembro de 2001. 
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TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE FORNOS DE ALGODRES 

 

                 Tendo em conta  que, no que toca aos custos com a deslocalização 

dos alunos do 1º CEB para as instalações da EB, 2,3 /S de Fornos de 

Algodres, se mantém a situação referida na deliberação de dois de Setembro 

de 2010,  a Câmara deliberou, por unanimidade manter a comparticipação de 

tais custos, transferindo, para aquele estabelecimento de ensino a importância 

trimestral de €2.500,00 (dois mil e quinhentos Euros), com efeitos  a partir de 1 

de Janeiro de 2011. 

 

CONCESSÃO DE BAR DA ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM 

 

               Tendo em conta a iminente conclusão das obras de Construção da 

Central de Camionagem, a Câmara deliberou, por unanimidade, colocar em 

hasta pública a exploração do Bar ali sedeado. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO DOIS 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE JANEIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos dezanove  dias do mês de Janeiro, do ano de dois mil e onze 

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

Excelentíssima Vice presidente  Drª Maria Isabel Batista Martins dos Santos e 

a presença do Senhor vereador do Partido Social Democrata, Dr. Artur 

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

do Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou o sr. Presidente por se 

encontrar de férias. 

  Pelas dez horas,  foi declarada aberta a presente reunião. 

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

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular,  datada  de 12 de Janeiro, a expressar a solidariedade 

com os Municípios das Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo e do 

Pinhal Interior Sul. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião  uma circular, datada de 12 de Janeiro, referente à cobrança de IVA 

nas rendas sociais. A Câmara concorda com o conteúdo do ofício e manifesta 

a sua solidariedade. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

á reunião uma circular número 6/2011, datada de 13 de Janeiro, referente aos 

titulares de cargos políticos aposentados. Limites às cumulações. A Câmara 

tomou conhecimento. 
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INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL -  Foi presente à reunião 

uma Informação da Técnica de serviço Social, referente a um pedido de 

isenção do pagamento de refeições escolares apresentado por Eugénia Isabel 

Marques, encarregada de educação do aluno Eduardo Alexandre Marques da 

Costa Prezas, residente em Fornos de Algodres, a qual aqui se dá como 

transcrita e se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. 

Analisado o assunto a Câmara deferiu de acordo com o parecer técnico. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                   Foi presente à reunião um requerimento de  Nelson Cabral C. 

Correia Miranda, residente em Oliveira do Hospital, a solicitar  a renovação do 

cartão de feirante. A Câmara deferiu. 

       Foi presente à reunião um requerimento de Madalena da Costa Arêlo 

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

feirante.  A Câmara deferiu. 

        

OBRAS PARTICULARES 

 

  Foi presente à reunião um requerimento de  José Rodrigues 

Figueiredo, residente em Rancosinho, a solicitar licença para  a construção  de 

edificação destinada a garagem e churrasqueira. Analisado o assunto a 

Câmara deferiu, por unanimidade, com base na Informação dos Serviços 

Técnicos. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ACTA NÚMERO TRÊS 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DOIS   DE FEVEREIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos dois dias do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e onze 

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL – Foi presente à reunião um mail, datado 

de 27 de Janeiro, a remeter a proposta de alteração dos pressupostos  da 

concessão do Sistema Multimunicipal da Águas do Zêzere e Côa, apresentada 

pela Câmara do Fundão. A Câmara tomou conhecimento. 

MOVIMENTO DOS CURSILHOS DE CRISTANDADE – DIOCESE DE VISEU – 

Foi presente à reunião um ofício a solicitar  a disponibilização do mercado 

municipal para  a realização de uma Ultreia Regional da Diocese de Viseu. 

Analisado o assunto a Câmara autorizou. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 12, datada de 19 de Janeiro, referente  à 
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aprovação da taxa Municipal de protecção civil . A Câmara aguarda outra 

oportunidade para o efeito. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular, datada  de 14 de Dezembro, a dar conhecimento dos 

eleitos para a Direcção do Conselho de Municípios e Regiões  da Europa.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTGUESES – Foi presente à 

reunião uma circular, datada de 27 de Janeiro, referente ao acesso dos 

Municípios ao crédito bancário. A Câmara tomou conhecimento. 

CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES  - Foi presente à reunião um ofício 

número 4983, datado de 14 de Janeiro, referente ao novo regime de 

incompatibilidades em matéria de exercício de funções públicas ou cargos 

políticos por aposentados ou equiparados. A Câmara tomou conhecimento. 

JUNTA DE FREGUESIA DE MATANÇA – Foi presente à reunião um ofício 

JFMO3/11, datado de 31 de Janeiro, a solicitar uma comparticipação no valor 

de 2.500,00 Euros, para aquisição de um moinho de água na localidade da 

Matança, para futuro restauro. A Câmara deliberou atribuir um subsídio de 

1.000,00 Euros depois de cabimentado. 

JUNTA DE FREGUESIA DE MATANÇA – Foi presente à reunião um ofício 

JFMO2/11, datado de 17 de Janeiro, a propor a inclusão  do nome de Manuel 

Pina Cabral, como um dos ilustres da nossa terra na página da Internet e em 

eventuais publicações ou como topónimo para uma rua ou avenida no lugar da 

Fonte Fria, Matança ou na Vila. A Câmara remeteu ao Álvaro Melo para tratar 

do assunto com a dignidade que o mesmo merece. 

JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA – Foi presente à reunião um ofício a 

solicitar o reembolso de €1.020,77 referente às facturas de electricidade do 

Jardim de Infância de Maceira. Analisado o assunto, a Câmara deliberou 

atribuir um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros). 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO – Foi presente à reunião 

um ofício número 106, datado de 25 de Janeiro,  respeitante à Introdução de 

portagens na A23. A Câmara tomou conhecimento. 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DO RAMIRÃO, ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO RAMIRÃO -  Foi presente à 

reunião um ofício datado de 25 de Janeiro,  a solicitar  que seja elaborado um 

protocolo de cooperação, conforme cópia anexa, e que faz parte integrante 
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desta deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou dar plenos poderes 

ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o protocolo. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 14, datado de 25 de Janeiro, referente ao 

controle público da riqueza dos titulares de cargos políticos. Actualização da 

declaração apresentada junto do tribunal Constitucional. A Câmara tomou 

conhecimento. 

MILLENNIUM  BCP MICROCRÉDITO – Foi presente à reunião um ofício, 

datado de 25 de Janeiro, a propor um modelo autónomo de  microcrédito, que 

visa apoiar e financiar  pessoas detentoras de pequenos projectos de negócio 

viáveis, mas sem capacidade de crédito junto da banca tradicional.  A Câmara 

deliberou divulgar junto das Juntas de Freguesia. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

  Foi presente à reunião um requerimento de José Manuel Fonseca 

Oliveira Magalhães Espírito Santo, residente em Figueiró da Granja, a solicitar  

licença para a construção de uma edificação unifamiliar. Analisado o assunto a 

Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

  Foi presente à reunião um requerimento de Maria Julieta Ferreira 

Ramos, residente  em Rancosinho, 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 Vitor Hugo Cardoso, 

residente em Queiriz, a solicitar a  licença para reconstrução  de uma 

edificação  destinada a arrumos. Analisado o assunto a Câmara deferiu 

conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE 

FORNOS DE ALGODRES 

 

  Na sequência  das várias deliberações tomadas sobre a matéria e 

tendo em conta  que se encontram satisfeitas as exigências efectuadas pelo 

Executivo Municipal, em especial, no que toca à apresentação de documentos 
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relativos à eleição e tomada de posse dos órgãos sociais e de prestação de 

contas, a  Câmara deliberou, por unanimidade, subsidiar a Associação 

Desportiva de Fornos de Algodres, para a época 2010/2011, nos seguintes 

termos: 

  Equipa de Juniores - €4.000,00 (quatro mil Euros) 

                     Equipa de Iniciados - €4.000,00 (quatro mil Euros) 

                     Equipa de escolinhas - €2.000,00 (dois mil Euros) 

  Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, facultar, sempre que 

possível, à Associação desportiva o transporte dos atletas, devendo esta, no 

entanto, suportar os encargos  com o motorista afecto ao transporte.  

 

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 

  Para acompanhamento da evolução do Plano de Reequilíbrio 

Financeiro, foram presentes à reunião os documentos  para o efeito elaborados 

pela Divisão de Administração e Finanças, os quais aqui se dão como 

reproduzidos e se consideram como fazendo parte integrante desta 

deliberação. A Câmara tomou conhecimento. 

 

VENDA EM HASTA PÚBLICA DO EDIFÍCIO DA ESCOLA DO 

1º CEB DO SOBRAL PICHORRO 

 

  Em face da posição favorável e da insistência dos órgãos 

autárquicos da freguesia de Sobral Pichorro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade,, colocar em hasta pública a venda do edifício da Escola do 1º 

CEB do Sobral Pichorro, fixando em €40.000,00 (quarenta mil Euros), o valor 

base para licitação.   

 

ACÇÃO JUDICIAL CONTRA  A EMPRESA ÁGUAS DO  

ZÊZERE E CÔA  

 

  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade  mandatar  o Sr. 

Presidente da Câmara para contratar os serviços do Sr. Dr. Francisco Pimentel, 

advogado com escritório na Covilhã, a quem concederá os poderes gerais 
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forenses e que contratará para representar o Município na acção que intentará 

contra  a Águas do Zêzere e Côa, S.A., com vista à condenação desta 

reconhecer a existência de motivos para a resolução do contrato de 

Valorização das Infra-estruturas Municipais, todas referentes ao Município de 

Fornos de Algodres e ainda mandatar o Sr. Presidente da Câmara  para 

proceder à notificação, à referida sociedade de que  está em mora quanto a 

tais contratos e bem assim se tal mora não desaparecer resolver os ditos 

contratos, bem como negociar tudo o que necessário for para a celebração de 

novos contratos que tenham  em conta as reais especificidades do concelho e 

resultem do cumprimento da Lei.   

 

PROTOCOLO COM  A EMPRESA ROMINVESCOL, ESTUDOS E 

PROJECTOS, LDA 

 

  No âmbito do ponto da Ordem de Trabalhos “Protocolo entre a  

Câmara Municipal e a Empresa Rominvescol – Estudos e Projectos Lda”,  cuja 

análise  foi solicitada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, o 

Senhor Vereador Luís Miguel Ginja referiu que nada tem contra o Protocolo ou 

contra  a obra. No entanto, acrescentou que gostaria que fossem quantificados 

os custos das obrigações do Município resultantes de tal acordo. 

  Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara Municipal esclareceu 

que, independentemente de quantificação o mais importante seria o 

cumprimento do Protocolo e a concessão ao promotor de todos os meios que o 

Município possa disponibilizar, pois  a envergadura do investimento em curso, 

o seu impacto na economia local, assim como a rentabilização do espaço da 

Mata Municipal, justificam plenamente todos os esforços da autarquia. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO QUATRO 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZASSEIS   DE FEVEREIRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro, do ano de dois mil e 

onze 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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

                        Entrando-se  no período “Antes da Ordem do Dia”, o senhor 

Presidente deu conhecimento  aos presentes dos seguintes assuntos: 

a) Interposição da Acção Judicial contra as Águas do Zêzere 

e Côa, tendo sido presentes à reunião  os documentos de suporte à mesma, os 

quais aqui se dão como reproduzidos e se consideram como  fazendo parte 

integrante da deliberação; 

b) Presença do Município através da Região de Turismo Serra 

da Estrela, na Bolsa de Turismo de Lisboa; 

c) Programa da Feira do Queijo, a realizar em Seia, com a 

participação dos Municípios de Fornos de Algodres, Gouveia e Seia. 

A Câmara tomou conhecimento. 

Também dentro do período “Antes da Ordem do Dia”, o Senhor 

Vereador Luís Miguel Ginja da Fonseca, referiu que o teor da acta  da reunião 

anterior, no que dizia respeito ao assunto “Protocolo com a Empresa 
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Rominvescol, Estudos e Projectos Lda”, não correspondia aquilo que ele 

expressara, pelo que pretendia aclarar que os Vereadores do Partido Socialista 

nada têm contra o investimento que está a ser efectuado na Serra da 

Esgalhada e que também não pretendem a quantificação dos custos 

suportados pela Câmara Municipal. Pelo contrário, apoiam e incentivam o 

executivo na prossecução de todos os esforços nesse sentido, constituindo, 

apenas, sua preocupação, que todos os apoios concedidos se enquadrem no 

âmbito do Protocolo em causa. 

Em face desta posição, o Senhor Presidente esclareceu que 

todos os apoios se enquadram no Protocolo referido, hoje  a ser cumprido pela 

“Empresa Terras Serranas, S.A.” 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA  

 

REPARTIÇÃO DE FINANÇAS DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à 

reunião um ofício nº 99, datado de 9 de Fevereiro, a solicitar o apoio  com a 

afectação aquele serviço (IMI-IMT), de um eventual colaborador. Analisado o 

assunto a Câmara remeteu ao Dr. Ângelo para tratar do assunto. 

CASA DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE 

ALGODRES – Foi presente à reunião um ofício, datado de 14 de Fevereiro, a 

solicitar a atribuição de um subsídio para custear as despesas efectuadas com 

a aquisição de um traje, para o grupo etnográfico. Analisado o assunto, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a título excepcional um subsídio 

no valor de 1.000,00 Euros, desde que a verba seja cabimentada.  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião um ofício , datado de 3 de 

Fevereiro, a informar que  pretendem levar a efeito as Festas Nossa Senhora 

da Graça 2011 de forma  angariarem receitas para a aquisição de uma viatura 

de combate a incêndios florestais. A Câmara está disponível para equacionar o 

apoio aquando da aquisição da viatura. 

GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA – Foi presente à reunião um 

ofício, datado de 3 de Fevereiro, a remeter as conclusões do encontro “Ai muito 

me tarda” (que posso fazer pela Guarda). A Câmara tomou conhecimento. 
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GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail, datado 

de 14 de Fevereiro, a remeter o projecto de lei que proíbe a cobrança a 

munícipes, utente ou consumidores de encargos sobre o uso do subsolo do 

domínio público. A Câmara tomou conhecimento.  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TOMAR – Foi presente à reunião um ofício 

número 26, datado de 19 de Janeiro, a remeter cópia da deliberação referente 

à Moção “Portagens na A23”. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 27, datada de 11 de Fevereiro a remeter o 2º 

memorando de entendimento entre o governo e a A.N.M.P. A Câmara tomou 

conhecimento. 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi 

presente à reunião um ofício número 1/2011, datado de 15 de Fevereiro,  a 

remeter o voto de agradecimento aprovado pela Mesa da Santa Casa na sua 

reunião de 26 de Janeiro. A Câmara tomou conhecimento. 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL – Foi presente à reunião um mail a remeter 

o programa provisória da Feira Regional do Queijo Serra da Estrela. Analisado 

o assunto a Câmara tomou conhecimento. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

  Um requerimento de Rui Manuel S. Santos, residente em Vilar 

Seco, a solicitar a concessão de cartão de feirante para venda de lanifícios. 

Analisado o assunto a Câmara indeferiu, em virtude de o mercado não 

comportar. 

  Um requerimento de Carlos Costa, residente  em Vila Cova do 

Covelo, a solicitar a renovação do cartão de vendedor ambulante  nº 4. 

Analisado o assunto a Câmara deferiu. 

  Foi presente à reunião um requerimento dos Condóminos do 

prédio sito na Urbanização Zona Sul, a solicitar  que  a Câmara proceda às 

diligências necessárias para  a construção do acesso ao prédio conforme o 

acordo verbal feito na altura. Solicitam, ainda,  a intervenção junto da Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo, no sentido de conclusão das obras do prédio contíguo. 
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A Câmara remeteu ao Engº Paulo para resolver o assunto de modo a contactar 

todas as partes. 

  Foi presente à reunião um requerimento de Maria do Céu da 

Costa Cabral Paixão e de Fernando Pina Paixão Cabral, residentes em Casal 

Vasco, a solicitar  parecer favorável à constituição  em compropriedade do 

prédio rústico sito em Tapada do Cemitério, na freguesia de Casal Vasco. A 

Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

  Foi presente à reunião um requerimento de Associação Para o 

Desenvolvimento do Ramirão, a solicitar licença para  reapreciação do 

processo de licenciamento, para ampliação de uma edificação destinada a Lar 

de Idosos. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme informação dos 

Serviços Técnicos. 

 

ALTERAÇÃO  AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS 

 RECEITAS DO MUNICÍPIO 

 

                      Tendo em conta que, por omissão, não foi previsto no actual 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município, a isenção do 

pagamento das taxas devidas no âmbito dos processos de licenciamento de 

queijarias, situação já contemplada no anterior regulamento, e dado que se 

mantêm todos os pressupostos que,  inicialmente, levaram a Câmara Municipal 

a decidir nesse sentido, a Câmara deliberou, por unanimidade,  alterar o 

Regulamento em causa, repondo a isenção citada, nos seguintes termos: 

CAPITULO III 

ISENÇÕES 

Artigo 12 

Isenções ou Reduções Subjectivas 

…………………………………………………………………………………………… 

9 – Estão, também isentos de pagamento das taxas respectivas o 

licenciamento de queijarias e construções destinadas à prática de ovinicultura; 
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10 -  (redacção do anterior número 9). 

                      Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, submeter a presente 

alteração à aprovação da Assembleia Municipal.  

 

FESTAS NOSSA SENHORA DA GRAÇA E S. MIGUEL 

 

          Em face da previsão orçamental de 2011, para apoio às Festas de 

Nossa Senhora da Graça  e de S. Miguel, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, afectar a verba existente, €10.000,00 (dez mil Euros), nos 

seguintes termos: 

a) Festas de Nossa Senhora da Graça - €9.000,00 (nove mil 

Euros) 

b) Festas de S. Miguel – €1.000,00 (mil Euros). 

 

PROJECTO DE  REGULAMENTO DA  ESTAÇÃO CENTRAL DE 

CAMIONAGEM 

 

            Encontrando-se concluída a Estação Central de Camionagem e, 

consequentemente, sendo necessário regulamentar o seu funcionamento, foi 

presente à reunião uma Proposta de Regulamento para o efeito, documento 

que aqui se dá como reproduzido e se considera como fazendo parte 

integrante desta deliberação. 

                       Analisado o documento em causa e tendo em conta que o 

mesmo poderá, durante o período de submissão  a discussão pública, ser 

objecto de análise mais aprofundada, acolhendo as alterações que se vierem a 

revelar pertinentes, a  Câmara deliberou, por unanimidade, submetê-lo à 

apreciação da Assembleia Municipal e posterior submissão  a inquérito público. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO CINCO 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DOIS   DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos dois  dias do mês de Março, do ano de dois mil e onze 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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

                      O Senhor Presidente referiu lamentar profundamente alguns 

comentários surgidos na opinião pública, os quais  referiam ter  sido os 

vereadores do PSD os únicos responsáveis pela atribuição, à Junta de 

Freguesia de Matança de um subsídio  de apenas €1.000,00. 

                     Em resposta a esta intervenção  do Sr. Presidente, o Sr. Vereador 

Prof. António José Elvas da Rocha, referiu  ter comentado em público tal 

assunto, mas nunca afirmara tal. Tudo o mais só poderá ser interpretações  

erradas de tal comentário. 

 

ORDEM DO DIA 

 

FINALISTAS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE 

ALGODRES -  Foi presente à reunião um ofício, a solicitar a cedência do 
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Mercado Municipal  para a realização do baile de Finalistas. Analisado o 

assunto a Câmara deferiu. 

EQUIPA DE APOIO ÀS ESCOLAS DA GUARDA – Foi presente à reunião um 

ofício nº 35, datado de 23 de Fevereiro, a remeter a acta da reunião de 

reorganização da rede escolar do ano lectivo 2011-2012. A Câmara homologou 

a referida acta. 

MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO – Foi presente à reunião 

um  fax número 14, datado de 22 de Fevereiro, a dar conhecimento da 

renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração das Águas do 

Zêzere e Côa. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE 

IDANHA-A-NOVA – Foi presente à reunião um ofício a solicitar apoio 

financeiro para a realização de um evento que tem por base o conhecimento  

de costumes e tradições de vários pontos do País. A Câmara remeteu ao 

Álvaro Melo. 

CENTRO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS  DA GUARDA – Foi presente à 

reunião um ofício datado de 15 de Fevereiro, a enviar o Plano de Actividades 

2011, bem como pedido de comparticipação. A Câmara deliberou informar que 

neste momento não tem disponibilidades financeiras para o efeito. 

ASSOCIAÇÃO “OS PIONEIROS DE PORTUGAL” – Foi presente à reunião 

um ofício, datado de 4 de Fevereiro, a solicitar apoio financeiro para a 

realização de campos de férias 2011. A Câmara tomou conhecimento. 

DIRECÇÃO GERAL DE VETETRINÁRIA – Foi presente à reunião um ofício 

circular número 21, datado de 22 de Fevereiro, relativo aos Centros de Recolha 

Oficial de Animais de Companhia Licenciamento no Âmbito do D.L. 276, de 17 

de Outubro, alterado pelo D.L. 315/2003, de 17 de Dezembro. A Câmara tomou 

conhecimento. 

INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma Informação, acerca de uma pedido de isenção de pagamento de refeições 

escolares, apresentado por Manuel Ferreira Neves, encarregado de educação 

de  André Rodrigues Neves, a qual aqui se dá como transcrita e se considera 

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

deliberou,  deferir o pedido. 



21 

 

 INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma Informação, acerca de uma pedido de isenção de pagamento de refeições 

escolares, apresentado por Maria Martins Silva Cândido, encarregada de 

educação de  Leandro Francisco Cândido, a qual aqui se dá como transcrita e 

se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua 

análise a Câmara deliberou,  deferir o pedido. 

INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma Informação, acerca de uma pedido de isenção de pagamento de refeições 

escolares, apresentado por Maria Manuela Rodrigues Nunes, encarregada de 

educação de  Mickael José Ribeiro Cardoso , a qual aqui se dá como transcrita 

e se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. Após a sua 

análise a Câmara deliberou,  deferir o pedido. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                  Foi presente á reunião um requerimento de Álvaro Veiga Monteiro, 

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

vendedor ambulante. Analisado o assunto a Câmara deferiu. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de João Pina Gomes – 

Sociedade Agro-Turismo, Lda,  a solicitar licença para construção de uma 

Edificação unifamiliar, na Quinta do Carvalhal ou Picoto, em Sobral Pichorro. 

Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme informação dos Serviços 

Técnicos. 

                 Foi presente à reunião um requerimento de Gamesa Energia 

Portugal S.A., a solicitar licença para a construção de um Parque eólico, no 

sítio do Pisco em Queiriz. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme 

Informação dos Serviços Técnicos. 

  

ENCERRAMENTO DA ACTA  

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

reunião. 
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  Eram  12,30 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO SEIS 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZASSEIS  DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos dezasseis  dias do mês de Março, do ano de dois mil e onze 

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

                      Dentro do período “Antes da Ordem do Dia” o Senhor Vereador 

Luís Miguel Ginja da Fonseca, abordou os seguintes assuntos:         

                    - A 1ª Feira Regional do Queijo Serra da Estrela, tendo-se 

congratulando-se com a  qualidade  da participação do Município, à qual estava 

subjacente o trabalho do Técnico Municipal envolvido; 

                   - A Anta de Cortiçô, da qual havia obtido informação recente de que 

a mesma havia sido vandalizada, tendo solicitado informação sobre o ponto da 

situação; 

                  - Os Censos 2011, no que dizia respeito à falta de numeração de 

polícia, que bastantes transtornos causa às operações estatísticas; 

                 - O ponto da situação do pedido de cedência do Auditório do Centro 

Cultural à JS de Fornos de Algodres. 

                    Ainda, dentro do mesmo período da Ordem de Trabalhos, o 

Senhor Vereador Prof. António José Elvas da Rocha, solicitou explicações 
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sobre a ausência de sinalização, aquando da aplicação de herbicida nas 

bermas de Infias, assim como sobre o destino dado às oliveiras, existentes na 

rotunda, agora objecto de reconstrução. 

                    Sobre estes assuntos, o senhor Presidente prestou os seguintes 

esclarecimentos: 

                 - No que tocava à Anta de Cortiçô, o caso já havia sido participado 

às  autoridades competentes, tanto policiais, como pelo património, e que se 

iria proceder à respectiva recuperação. 

                - Quanto à  ausência de numeração de polícia, nalgumas ruas e 

bairros da Vila, a questão iria ser canalizada para os Serviços Técnicos 

Municipais. 

                - No que dizia respeito à cedência do Auditório do  Centro Cultural, 

referiu que o mesmo não poderia ser cedido, dado encontrar-se em obras de 

manutenção. 

               - Relativamente à não sinalização da aplicação de herbicida nas 

bermas da estrada, referiu que tais trabalhos haviam sido da responsabilidade 

das Juntas de Freguesia respectivas. 

               - Por fim e no que tocava às oliveiras existentes na rotunda, antes 

desta ser intervencionada, explicou que as mesmas haviam sido replantadas 

noutros locais públicos. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

CONFRARIA DA URTIGA  - Foi presente à reunião  um oficio datado de 15 de 

Março, a solicitar a atribuição de um apoio na deslocação  que a Confraria vai 

efectuar a La Haye de Routot, em França,  para participar nas Orties Folies 

2011. Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um 

subsídio de 750 Euros (setecentos e cinquenta Euros), depois de cabimentada 

a verba. 

OS REPRESENTANTES DOS PAIS DA TURMA B DO 5º ANO – Foi presente 

à reunião um ofício, datado de 15 de Março, a dar conhecimento duma  

situação,  em que  a proprietária do quiosque, em frente à Escola EB2,3/S, 

vende produtos (gomas pastilhas, batatas fritas etc), aos alunos, que não têm 
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autorização de saída),  através dos espaços entre as barras protectoras que  

circundam a escola. Analisado o assunto a Câmara deliberou dar 

conhecimento à interessada  do teor desta carta, informando-a que está  a 

infringir a Lei e dar conhecimento  às autoridades competentes. 

MAIRE DE SAINTE-CONSORCE – Foi presente à reunião um mail, datado de 

6 de Março, a apresentar felicitações pela realização da Feira do Queijo Serra 

da Estrela.  A Câmara tomou  conhecimento. 

EQUIPA DE APOIO ÀS ESCOLAS DA GUARDA – Foi presente à reunião um 

ofício, a remeter a Acta da reunião de reorganização da rede escolar do ano 

lectivo 2011/2012. A Câmara tomou conhecimento. 

GOVERNADOR CIVIL DO DISTRITO DA GUARDA – Foi presente à reunião 

um ofício, a remeter as conclusões da reunião sobre o Matadouro da Beira Alta 

– Guarda. A Câmara tomou conhecimento. 

EDP – Distribuição  - Foi presente à  reunião um ofício número 62/11/DRCM, 

datado de 9 de Março, a dar conhecimento das obras efectuadas e  efectuar no 

Concelho. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 38, datado de 4 de Março, referente ao 

reordenamento da rede escolar. Encerramento de escolas. A Câmara tomou 

conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - Foi presente 

à reunião uma comunicação sobre as declarações do Ministro das Finanças, 

acerca das novas reduções nas transferências. A Câmara tomou 

conhecimento. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Orlando Silvino dos 

Santos Farinha, residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para 

reconstrução /ampliação de uma moradia, na Quinta da Lage da Abelheira e 

Linheiro de Baixo, em Fornos de Algodres. Analisado o assunto a  Câmara 

deferiu, conforme  Informação dos Serviços Técnicos. 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Bruno Duarte Dias, a 

solicitar autorização para colocação de telas publicitárias na fachada do edifício 



26 

 

na Estrada Nacional 16, em Fornos de Algodres. Analisado o assunto a 

Câmara deliberou, por unanimidade deferir conforme Informação dos Serviços 

Técnicos. 

                 Foi presente à reunião o Auto de Recepção  Provisório das Obras de 

Urbanização do loteamento 1/2010, sito em Figueiró da Granja, o qual aqui se 

dá como reproduzido e  se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deferiu. 

 

PRIMEIRA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E PRIMEIRA  

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Primeira Alteração ao Orçamento e a 

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

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações.  

 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO 

MUNICÍPIO 

 

                    Por omissão, não foi prevista no actual Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas do Município a isenção do pagamento das taxas devidas no 

âmbito dos processos de licenciamento de unidades industriais e ou comerciais 

e de armazéns, situações  já contempladas no anterior regulamento, e dado 

que se mantém todos os pressupostos que, inicialmente, levaram a Câmara 

Municipal a decidir nesse sentido, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

alterar o Regulamento em causa, repondo a isenção citada nos seguintes 

termos: 

CAPITULO III 

ISENÇÕES 

Artigo 12º 

Isenções ou Reduções Subjectivas 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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9 – Estão também,  isentos de pagamento das taxas respectivas: 

a) O licenciamento de queijarias e construções destinadas à prática de 

ovinicultura; 

b) O licenciamento de unidades industriais e ou comerciais e de 

armazéns. 

                   Mais deliberou a Câmara , por unanimidade, submeter a presente 

alteração  à aprovação  da Assembleia Municipal. 

 

TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL / SAINTE CONSORCE 

 

  Foi presente à reunião um ofício , através do qual é convidado o 

Município  a participar no Torneio Internacional  de Futebol de Sainte 

Consorce, a realizar nos dias   17 a 20    do próximo mês de Junho do corrente 

ano. 

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

plenos poderes ao Sr. Vereador Dr. Artur Oliveira, para representar o 

Município, bem como  assumir  as despesas com a participação e deslocação a 

França de uma equipa de futebol. 

 

HASTA PÚBLICA PARA VENDA DA ESCOLA DO 1º CEB DE SOBRAL 

PICHORRO 

 

                   Na sequência da hasta pública para venda do edifício da Escola do 

do 1º CEB de Sobral Pichorro, foi presente à reunião a única proposta 

apresentada no âmbito da mesma, a qual propunha  um valor abaixo do valor 

base fixado. 

                       Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

rejeitar a proposta em causa, nos termos do Edital de abertura,  bem como  

abrir nova hasta pública, para a venda  do edifício em causa, agora  pelo valor 

base de €35.000,00 (trinta e cinco mil Euros). 
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ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO SETE 

 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORNOS DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO  DE 

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

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

onze 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 do Rocha e Luís Miguel Ginja da 

Fonseca.  

  Pelas onze horas,  foi declarada aberta a presente reunião. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

DELIBERAÇÃO: ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE 

“REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE FORNOS DE ALGODRES 

E ÁREA ENVOLVENTE” 

 

                     Foi presente à reunião o Relatório Final, com vista à adjudicação 

da Empreitada de Requalificação da Zona Industrial de Fornos de Algodres e 

Área Envolvente”, elaborado pelo Júri do Procedimento respectivo, sobre o 

qual recaiu o Despacho de adjudicação proferido pelo  Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, em  15 de Março de 2011 , documento que aqui se dá como 

reproduzido e se considera  como fazendo parte integrante desta deliberação. 

                    Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

homologar o Despacho em causa, confirmando a adjudicação efectuada. 

                   Sobre este assunto, os Senhores Vereadores do Partido Socialista 

referiram ter votado neste sentido, partindo do pressuposto que a legalidade, 

em termos de acompanhamento do Plano de Reequilíbrio Financeiro, estaria 

salvaguardada, assim como de que, desta decisão, lhes não adviriam 

consequências negativas. 

 



30 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

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

reunião. 

  Eram  12,00 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO OITO 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TRINTA  DE MARÇO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos trinta dias do mês de Março, do ano de dois mil e onze 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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

ESCOLA EB 2,3/S DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião um 

ofício, a agradecer o contributo que o Município deu na realização da  peça de 

teatro “Querida Matemática”.  A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular, datado de 25 de Março a dar conhecimento do 

protocolo de colaboração  entre a ANMP e o Exército. 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GUARDA – Foi presente à reunião um ofício 

número 78/2011 de 17 de Março,  a remeter as Moções aprovadas pela 

Assembleia Municipal sobre a introdução de portagens. A Câmara tomou 

conhecimento. 

JUNTA DE FREGUESIA DE INFIAS – Foi presente à reunião um ofício 

número 09/JFI/2011, datado de 23 de Março, a  remeter a tomada de posição 
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da Assembleia de Freguesia de Infias contra a introdução de portagens na A25. 

A Câmara tomou conhecimento. 

FUNDAÇÃO ANTRAL – Foi presente à reunião um fax, datado de 21 de 

Março, a solicitar  a cedência de um terreno  para a instalação de um posto de 

combustível, incluindo energias alternativas. Analisado o assunto a Câmara 

deliberou solicitar informação mais pormenorizada sobre o local pretendido. 

ARQUITECTA VERA PORTUGAL – Foi presente à reunião um ofício datado 

de 10 de Fevereiro, a remeter a tese de mestrado sobre Equipamentos Sociais 

nos Concelhos de Fornos de Algodres e Celorico da Beira, bem como 

agradecer toda a colaboração prestada. A Câmara tomou conhecimento e 

remeteu a  tese de mestrado para a biblioteca Municipal. 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente à reunião um 

ofício circular número 47/2011, datado de 24 de Março, a dar conhecimento do 

novo regime de autorização de despesas. A Câmara tomou conhecimento. 

INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma informação da Técnica de Serviço Social, contendo as tabelas referentes 

à actualização das rendas dos Fogos de Habitação Social do Bairro do Ténis, a 

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

desta deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou concordar com a 

informação, devendo ser aplicadas as novas rendas  a partir de 01 de Junho de 

2011. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                     Foi presente à reunião um requerimento de Cesaltina Marques 

dos Santos,  residente em Nogueira do Cravo, a solicitar a renovação do cartão 

de Vendedor Ambulante número 73. Analisado o assunto 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 nº 63. Analisado o assunto a Câmara deferiu. 
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DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO PARA TÁXIS 

 

                  A Câmara deliberou por unanimidade solicitar informação aos 

Serviços Técnicos sobre a transferência dos dois lugares de estacionamento 

de táxis, neste momento fixados na Urbanização Zona Sul, para EN 16, nas 

imediações das farmácias. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO NOVE 

 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORNOS DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA QUATRO  DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos quatro dias do mês de Abril, do ano de dois mil e onze 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 do Rocha e Luís Miguel Ginja da 

Fonseca.  

  Pelas dez horas, e  trinta minutos  foi declarada aberta a presente 

reunião. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PROTOCOLO COM A EMPRESA TERRAS VIAPLANO – SGPS, S.A., COM 

VISTA À CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA FORNOS VIDA, 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E IMOBILIÁRIO S.A., COM  

VISTA À CONSTRUÇÃO  E EXPLORAÇÃO DO  

EMPREENDIMENTO A DESIGNAR POR “TERMAS DE S. MIGUEL” 

 

                  O Senhor Presidente comunicou à Câmara que fora contactado pelo 

Presidente do Conselho de Administração da Empresa “VIAPLANO - SGPS, 

S.A. “, e que o mesmo lhe havia transmitido as vantagens decorrentes da 

constituição de uma nova empresa para  a construção e exploração da 

Unidade Termal complementar do Hotel “Serra à Vista”, cujo projecto se 

encontrava praticamente concluído, assim como a respectiva candidatura aos 

fundos actualmente  existentes, pronta para ser apresentada. 

                      Nestes termos, foi presente  à reunião o Protocolo a celebrar com 

a empresa”VIAPLNO-SGPS, S.A.” para constituição da empresa  “Fornos Vida 

Desenvolvimento Turístico e Imobiliário, S.A.”, com vista à construção e 

exploração de um Edifício Termal, a designar  por “Termas  de S. Miguel”, 
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documento que aqui se dá como reproduzido e se considera como fazendo 

parte integrante desta deliberação. 

                  Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar   o    Protocolo    em   causa,  bem como   submetê-lo à  aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVOS A 2010 

 

                 Foram presentes à reunião os documentos de Prestação de Contas 

relativos a 2010, os quais aqui se dão como reproduzidos e se consideram 

como fazendo parte integrante desta deliberação.  

                 Analisados os documentos em causa e após terem sido prestados 

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

dos Vereadores do Partido Socialista,  aprovar aqueles documentos. 

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

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

Setembro, com a redacção 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: 

                 “No nosso entender o Contrato de Empréstimo  de Reequilíbrio 

financeiro do Município de Fornos de Algodres celebrado em 18 de Maio de 

2010, cujo processo de pagamento das dividas deveria estar concluído a 31 de 

Dezembro 2010, foi o principal responsável pelos actuais documentos de 

gestão, embora os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista não tenham 

quaisquer evidência sobre o cumprimento do Plano de Reequilíbrio Financeiro, 

que  a não verificar-se resultaria na retenção mensal de 20% do duodécimo 

das transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro  até à regularização da 

situação e após uma breve análise dos documentos importa referir o seguinte: 
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                  1 - Do ponto de vista  técnico  o relatório obedece ao POCAL e está 

devidamente implementado, é um  instrumento essencial e fundamental à 

gestão do Município. 

                  2 – O Município continua  a não conseguir equilibrar  as despesas 

correntes com as receitas correntes, o que em nosso entender seria possível 

se incentivássemos a contenção  nas despesas correntes de modo  a libertar 

fluxos financeiros que complementem as despesas de capital. 

                  3 – No decorrer do ano 2010 o Município aumentou o seu excesso 

de endividamento líquido, fruto da contracção do empréstimo de reequilíbrio 

financeiro. 

                  4 – O endividamento de médio e longo prazo também aumentou, 

pelo mesmo motivo. 

                 5 -   Relativamente ao ano de 2009 o prazo médio de pagamentos 

diminuiu. 

                 6 – Seria importante começarmos a caminhar para que os resultados 

líquidos passem a ser positivos, pois são eles que nos indicam a viabilidade 

económica e como consequência o desenvolvimento municipal. 

                 7 – As despesas pagas pelo Município por habitante,  passaram  de 

1.223€ em 2009, para 7.450€ em 2010. 

                 8 – Constatamos ainda que a situação  do município continua a ser 

muito preocupante. 

                 Com estas constatações e pressupostos e acreditando que o Plano 

de Reequilíbrio Financeiro está a ser cumprido ao abrigo da Lei 2/2007 e do 

Decreto Lei 38/2008, o nosso sentido de voto é  a abstenção”.  

 

PRIMEIRA REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE  

DOIS MIL E ONZE 

 

                   O Senhor Presidente  transmitiu à Câmara  que, por  razões que se 

prenderam com a incapacidade temporal de cumprimento dos prazos legais 

para o efeito, não se revelaram possível, ainda durante o ano de 2010, 

desencadear os procedimentos concursais com vista à realização das 

Empreitadas de Requalificação da Zona Industrial de Fornos de Algodres e 

Área Envolvente e de  Colocação  de Relvado Sintético no Campo pelado Dr. 
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Moreira da Cruz, factos que conduziram à existência de um saldo de 

tesouraria, transitado para 2011, de cerca de €240.000,00, correspondente às 

verbas não utilizadas nas obras referidas. 

  Acrescentou que,  tais obras, cujas candidaturas ao Programa 

Mais Centro, haviam merecido aprovação, se encontravam agora, em 

condições de ser executadas, tanto mais que o financiamento respectivo se 

encontrava assegurado, sem que a despesa respectiva pudesse colidir com o 

integral cumprimento do Plano de Reequilíbrio Financeiro, uma vez que em 

nada alteraria em termos de execução orçamental e de cumprimento 

escrupuloso das limitações ao endividamento municipal. 

                     Referiu que, por outro lado, o desgaste e obsolescência de uma 

das máquinas retroescavadoras propriedade do Município, tornavam urgente a 

aquisição de um outro equipamento do género, que substituísse o anterior, 

uma vez que, sem tal aquisição, ficaria  comprometido o normal desempenho e 

cumprimento das funções e obrigações da Autarquia. 

  Nestes termos, tendo o Sr. Presidente  proposto uma Revisão aos 

Documentos Previsionais Para 2011, por forma a neles incluir os projectos e  

despesas referidos, foram presentes à reunião os documentos de suporte à 

citada Revisão, os  quais aqui se dão como reproduzidos  e se consideram 

como fazendo parte integrante desta deliberação.  

                       Analisados, os documentos citados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, submeter  a Revisão em causa à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO DEZ 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TREZE DE ABRIL 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos treze dias do mês de Abril, do ano de dois mil e onze 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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO CENTRO – Foi presente à 

reunião um ofício número 600955, datado de 6 de Março,  a remeter cópia do 

ofício da Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas, relativo ao pedido de 

pagamento número 10 da Construção da Biblioteca Municipal de Fornos de 

Algodres.  A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular referente  ao processo de transição para a televisão 

digital terrestre. A Câmara tomou conhecimento. 

ENERAREA – AGENCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO 

INTERIOR – Foi presente à reunião um ofício número  34, datado de 7 de Abril,  

a informar acerca da candidatura a eficiência Energética na Iluminação Pública. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou solicitar informações mais detalhadas 

sobre os custos que o Município deve suportar. 
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INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS – Foi presente à reunião o Projecto de 

Relatório  e respectivos anexos relativos à Auditoria ao Município de Fornos de 

Algodres – Controlo do Endividamento e da Situação Financeira Municipal, 

bem como o exercício do Contraditório relativo às situações descritas no 

referido projecto. A Câmara tomou conhecimento.  

INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma Informação sobre o  pagamento da factura relativa ao consumo de água, 

de um fogo habitacional, cuja arrendatária, Maria Emília Ribeiro Costa faleceu, 

devendo ser a Câmara assumir o pagamento. A Câmara deferiu conforme 

sugestão dos Serviços. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Jorge Manuel  Antunes 

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

ambulante nº 76. Analisado o assunto a Câmara deferiu. 

 

SEGUNDA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E SEGUNDA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Segunda Alteração ao Orçamento e a 

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

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações.  

 

PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA NUMA HABITAÇÃO DO 

BAIRRO DO TÉNIS 

 

                       O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara  que fora 

contactado pelo empreiteiro da Habitação Social do Bairro do Ténis, o qual o 

confrontara com uma  divida por falta de pagamento de electricidade por parte 

de uma arrendatária, Maria Emília Ribeiro Costa, entretanto falecida. 

Acrescentou que o empreiteiro em causa lhe referira declinar quaisquer 
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responsabilidades nesta dívida, uma vez que deveria ter sido o Município a 

mandar efectuar as ligações definitivas de electricidade, por forma a 

individualizar os consumos, situação que não se verificara e que tivera como 

consequência o recurso a um contador de obras, sua propriedade. Analisado o 

assunto a Câmara deliberou, por unanimidade assumir tal despesa e 

indemnizar a nova arrendatária pelo valor de €480,00, permitindo, assim, que 

se efectue nova ligação. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO ONZE 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE ABRIL 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos vinte e  sete dias do mês de Abril, do ano de dois mil e onze 

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, tendo os senhores 

Vereadores do Partido Socialista referido, que relativamente à tomada de 

conhecimento do Relatório da IGF, implicava  a distribuição de  cópia do 

mesmo, ao que lhes foi explicado  que logo que o relatório em causa passasse 

a definitivo, essa documentação lhes seria facultada. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

                      A Srª Vereadora Drª Isabel Santos deu conhecimento de que a 

Câmara  acompanhara de perto o Programa “Idosos em Segurança”. 

promovido pela GNR, acrescentando que  todas as situações conhecidas e 

detectadas no Município, estão identificadas e acompanhadas. A Câmara 

tomou conhecimento. 

                     

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

TERRAS SERRANAS  - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E IMOBILIÁRIO, 

S.A. – Foi presente à reunião um ofício, datado de 26 de Abril, a solicitar a 
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devolução da importância paga a título  IMT aquando da participação em 

espécie do Município no capital social da mesma, uma vez que  a empresa 

havia solicitado a isenção de tal imposto, pedido que cujo deferimento se revela 

moroso e pouco compatível com as suas capacidades financeiras. Analisado o 

assunto a Câmara deliberou, por unanimidade,  devolver a importância de 

€13.390,00, a título de incentivo, de acordo com  a deliberação já tomada  

sobre esta matéria, tendo em  conta o interesse municipal do empreendimento, 

e após   a devida cabimentação. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail a informar que para além da crise os Municípios continuam 

solidários. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO – Foi presente à reunião 

um ofício circular número 2/2011, datado de 5 de Abril, a remeter para 

conhecimento  o texto de três moções apresentadas relativas à introdução de 

portagens na A23. A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 69, a informar que se encontra na pagina da 

internet da ANMP dois modelos tipo de peças de procedimento de formação de 

contratos para aquisição de combustíveis rodoviários, ao abrigo do Código dos 

Contratos Públicos. A Câmara remeteu ao Engº Paulo para estudar o assunto 

sobre a possibilidade de comprar combustíveis mais baratos. 

JUNTA DE FREGUESIA DE INFIAS – Foi presente à reunião um ofício 

número 06/JFI/2011, datado de 6 de Fevereiro, a informar que o Sr. Eduardo 

Ferreira está interessado em fazer uma permuta que consiste na entrega de 

um edifício (Lagar ) sito ao Chão da Cruz em Infias pela cedência de um 

terreno na Rigueira. Sobre este assunto, foi presente à reunião uma informação 

dos Serviços Técnicos da Câmara, contendo uma avaliação dos bens objecto 

de permuta. Analisado o assunto a Câmara deliberou remeter aos Serviços 

Jurídicos da Câmara para emissão de parecer. 

 

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. A Câmara deferiu. 
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                     Foi presente à reunião um requerimento de Augusto Pais e Maria 

Alice Nunes Pais Monteiro, residentes em Infias,  a solicitar certidão em como a 

Câmara dá parecer favorável ao pedido de constituição de compropriedade ou 

se vê qualquer inconveniente na aquisição em comum e partes iguais, o prédio 

rústico, sito em Regata, freguesia de Matança. Analisado o assunto a Câmara 

deliberou certificar conforme a informação dos Serviços Técnicos. 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Maria Teresa de 

Albuquerque Viegas Furtado, residente em Figueiró da Granja, a  solicitar  a 

renovação da licença de ocupação da via pública, com mesas e cadeiras, com 

a are de 3 metros quadrados. Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme 

informação dos Serviços Técnicos. 

                  Foi presente à reunião um requerimento de  Móveis Guerra, de 

Abano de Almeida Pina, a solicitar  a suspensão do pagamento do anúncio 

publicitário, em virtude de o ter retirado. Analisado o assunto a Câmara 

deliberou  deferir conforme informação dos Serviços Técnicos. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Maria do Carmo Boleto 

Tenreiro Monteiro, residente em Matança, a solicitar licença para a 

reconstrução com ampliação de uma Edificação. Analisado o assunto a 

Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos.   

 

OBRAS MUNICIPAIS 

CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO 

 

        Foi presente à reunião uma Informação da Divisão de Obras 

Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, contendo uma proposta  para a 

criação de lugares de estacionamento na Zona Sul, a qual aqui se dá como 

transcrita e se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. 

Analisado o assunto a Câmara concorda com a proposta e remeteu aos 

Serviços Técnicos para executarem os trabalhos em administração directa. 
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HASTA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO 

BAR DA CENTRAL DE CAMIONAGEM 

 

                  Foi presente à reunião o relatório de abertura das propostas 

concorrentes à Hasta Pública Para a Concessão da Exploração do Bar da 

Central de Camionagem de Fornos de Algodres, 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 adjudicar à Empresa 

Reboques da A25, Lda, pelo valor de €151,00 (cento e cinquenta e um Euros) 

por mês, por ser a proposta mais alta. 

 

HASTA PÚBLICA PARA VENDA DA ESCOLA DO 1º CEB DE SOBRAL 

PICHORRO 

 

                   Na sequência da hasta pública para venda do edifício da Escola do 

do 1º CEB de Sobral Pichorro, foi presente à reunião a única proposta 

apresentada no âmbito da mesma, a qual propunha  um valor abaixo do valor 

base fixado, €20.000,00 (vinte mil Euros). 

                       Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

rejeitar a proposta em causa, nos termos do Edital de abertura,  bem como  

abrir nova hasta pública, pela última vez,  para a venda  do edifício em causa,  

pelo valor base de €30.000,00 (trinta e cinco mil Euros). 

 

DINAMIZAÇÃO  DO CENTRO CULTURAL 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, com 

vista à rentabilização do Centro Cultural de Fornos de Algodres, 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. 
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ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO DOZE 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA ONZE  DE MAIO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos onze dias do mês de Maio, do ano de dois mil e onze 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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

                    No âmbito do Acompanhamento do Contrato de Reequilíbrio 

Financeiro, foi presente à reunião o Relatório de Acompanhamento referente 

ao primeiro trimestre de 2011. A Câmara tomou conhecimento. 

                  O Senhor Presidente deu conhecimento  do Ponto da situação  dos 

Investimentos do Hotel “Serra à Vista” e SPA da Serra da Esgalhada e do 

Parque Zoológico de Fornos de Algodres. A Câmara tomou conhecimento. 

                 O Senhor Presidente deu conhecimento do investimento do Parque 

Zoológico e aprovação do Projecto Global de Arquitectura do mesmo. A 

Câmara tomou conhecimento. 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ESCOLA PROFISSIONAL BEIRA SERRA – Foi presente à reunião um ofício 

número 153, datado de 3 de Maio, a solicitar parecer para apresentação de 
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candidaturas a novas turmas dos cursos profissionais  de técnicos de 

termalismo, instrumentista de sopro e percussão, turismo, construção civil e de 

técnico de comércio. Analisado o assunto a Câmara emite parecer favorável. 

ACCAPO  - Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal -  Foi presente à 

reunião um ofício, datado de 29 de Março, a apresentar uma proposta de um 

protocolo intitulado “Projecto Reintegrar – apoio Itinerante às Pessoas 

Portadoras de Deficiência Visual”. Analisado o assunto a Câmara deliberou 

informar que não tem disponibilidades financeiras para o efeito. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 76, datado de 3 de Maio, a informar que 

foram publicados os mapas de rateio de endividamento de médio e longo 

prazos e limites de endividamento, nos termos do artigo 53 do Orçamento de 

estado para 2011. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail,  datado de 27 de Abril, a dar conhecimento do relatório do 

Banco de Portugal sobre o saldo do financiamento da administração local. A 

Câmara tomou conhecimento.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular,  datada de 27 de Abril, sobre a transferência de 

competências na área da educação. Contratos de execução. A Câmara tomou 

conhecimento. 

EMPRESA BERRELHAS DE CAMIONAGEM – Foi presente à reunião um 

ofício, datado de 27 de Abril , a remeter sugestões para o Regulamento da 

Estação Central de Camionagem que se encontra na fase de inquérito público. 

A Câmara remeteu ao Dr. José Ângelo. 

UNIÃO DE SATÃO  E AGUIAR DA BEIRA , LDA  - Foi presente à reunião um 

ofício número 13/11, datado de 6 de Maio, a remeter sugestões para o 

Regulamento da Estação Central de Camionagem que se encontra na fase de 

inquérito público. A Câmara remeteu ao Dr. José Ângelo para tratar do 

ajustamento das taxas. 

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DA GUARDA – Foi presente à reunião  um 

ofício número 86, datado de 4 de Maio, a comunicar a alteração na direcção da 

Associação de Atletismo da Guarda.  A Câmara tomou conhecimento. 
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LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – Foram presentes à reunião dois 

ofícios a agradecer toda a colaboração prestada ao Programa de Rastreio de 

Cancro da Mama, bem como às actividades desenvolvidas pelo Grupo de 

Voluntariado Comunitário de Fornos de Algodres. A Câmara tomou 

conhecimento. 

JUNTA DE  FREGUESIA DE SOBRAL PICHORRO – Foi presente à reunião 

um ofício número 6, datado de 5 de Maio, a solicitar um apoio financeiro no 

valor de 180 Euros, para arranjo de uma valeta. A Câmara deliberou, por 

unanimidade transferir a importância solicitada. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail a remeter a posição daquela Associação sobre a extinção de 

Municípios.  A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail, datado de 4 de Maio, a remeter um esclarecimento à 

imprensa sobre o Relatório da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sobre 

a situação financeira dos Municípios. A Câmara tomou conhecimento. 

IGESPAR – INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 

E ARQUEOLÓGICO – Foi presente à reunião um ofício, número 16922, datado 

de 29 de Abril,  a solicitar informação sobre a data em que ocorreu a 

vandalização da anta de Cortiçô.  A Câmara tomou conhecimento.  

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                      Foi presente à reunião um requerimento de  António Manuel 

Santos  Rodrigues, residente em Vila Nova de Tazem, a solicitar  um espaço 

na feira para  a venda de  bebidas sandes e bifanas. Analisado o assunto e 

com base na Informação do Fiscal Municipal, a Câmara indeferiu por falta de 

condições do recinto da feira. 

 

TERCEIRA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E TERCEIRA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Terceira  Alteração ao Orçamento e a 

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

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO TREZE 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO  DE MAIO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos vinte e cinco dias do mês de Maio, do ano de dois mil e onze 

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

ESCOLA EB 1 DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião um 

ofício, datado de 20 de Maio, a solicitar a atribuição de uma verba para a visita 

de estudo que os alunos vão efectuar ao Zoo da Maia. A Câmara deliberou 

atribuir a verba de 100,00 Euros. 

TERESA DE ALMEIDA RODRIGUES PINTO – Foi presente à reunião um 

ofício, datado de 16 de Maio, a agradecer a autorização dada para usufruírem 

da Mata Municipal. A Câmara tomou conhecimento.  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 84, datado de 12 de Maio, referente ao 

reordenamento da rede escolar. Encerramento de escolas. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma informação sobre a posição do Conselho directivo sobre o 

Memoranda da Troika que é profundamente negativo para os Municípios. 
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 83/2011, referente à iluminação de rede 

nacional de estradas. A Câmara remeteu ao Engº Paulo para avaliar o número 

de postes de luz nas estradas nacionais e enviar à Associação Nacional de 

Municípios Portugueses.  

UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO – Foi presente à 

reunião um ofício,  datado de 13 de Maio,  a solicitar apoio financeiro, com o 

objectivo de viabilizar  e optimizar a prossecução de todas as actividades, 

nomeadamente, o funcionamento do Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico e 

da Linha Contra o Cancro.  A Câmara deliberou, por unanimidade informar que 

a Câmara não tem disponibilidades financeiras.  

TURISMO SERRA DA ESTRELA – Foi presente à reunião um mail a informar 

que  o PROT assume Serra da Estrela como marca estratégica para a reunião. 

A Câmara tomou conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTGUESES – Foi presente à 

reunião  uma informação a dar conhecimento que a Associação requereu ao  

Ministério Público uma avaliação do processo TDT. A Câmara tomou 

conhecimento. 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO  Nº 128/2011 – Foi presente à 

reunião o Auto de Declarações relativo ao processo de Contra-Ordenação 

número 128/2011, o qual aqui se dá como transcrito e se considera como 

fazendo parte integrante desta deliberação.  

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Jaime Manuel Almeida 

Ferreira, residente em Fragosela de Cima,  a solicitar a concessão de um lugar 

no Mercado Municipal  para venda de chapéus, sacos e bengalas. A Câmara 

deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos. 

                  Foi presente á reunião um requerimento de Manuel José Simões 

Cardoso, residente em Fornos de Algodres, a solicitar a renovação da licença 

de ocupação da via pública com mesas e cadeiras, com uma área de seis 

metros quadrados. A Câmara deferiu conforme informação dos Serviços 

Técnicos. 
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                  Foi presente á reunião um requerimento de Jorge Ruas Alves, 

residente em Fuinhas , a solicitar o cancelamento da licença de ocupação da 

via pública com tubo subterrâneo. A Câmara deferiu conforme informação dos 

Serviços Técnicos. 

                 Foi presente à reunião um requerimento de Beira Imagem, Lda, com 

sede em Celorico da Beira, a solicitar  autorização para colocação de um 

outdoor 8x3 em Fornos de Algodres.  A Câmara deferiu conforme informação. 

 

CONSTITUIÇÃO DE PRÉDIO EM REGIME DE PROPRIEDADE 

HORIZONTAL 

 

                 Tendo em conta as questões recentemente levantadas, bem como a 

obrigatoriedade legal de tal procedimento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, constituir em regime de propriedade horizontal os prédios 

urbanos sitos no loteamento do  Bairro do Ténis,   lotes 4 e 5 inscritos na matriz 

sob os números 1809 e 1810 e descritos sob os números 302 e 303, 

respectivamente, dando plenos poderes ao Senhor Presidente para outorgar as 

respectivas escrituras. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO CATORZE 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TREZE  DE JUNHO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

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

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

                    O senhor Vereador Prof. António José Elvas da Rocha,  na 

sequência  das Comemorações do Dia Mundial da Criança, lamentou a falta de  

comunicação do Programa à Câmara  e, de um modo especial, aos Vereadores 

da oposição.  

                  Seguidamente, questionou o Senhor Presidente sobre as condições 

de funcionamento da CPCJ. 

                 Sobre a primeira questão o Senhor Presidente da Câmara  informou 

a Câmara que o Dia Mundial da Criança fora organizado pela CPCJ e o 

programa respectivo, da sua responsabilidade. 

                 Quanto ao funcionamento da Comissão em causa, o Sr. Presidente 

informou a Câmara  que o mesmo se processa com normalidade, nada  

havendo a salientar que seja do seu conhecimento. 

  

ORDEM DO DIA 
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CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 100/2011, referente  à realização de 

manifestações desportivas de automóveis nas vias públicas. A Câmara 

remeteu ao Dr. Ângelo para cumprimento da Lei. 

LER+ PLANO NACIONAL DE LEITURA – Foi presente à reunião um ofício 

número S-DGIDC, datado de 27 de Maio, a dar conhecimento de que não é 

possível disponibilizar a verba global atribuída no protocolo de parceria. A 

Câmara tomou conhecimento.  

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – Foi  presente à reunião o Auto de 

Notícia de Contra-Ordenação nº 34/2011/EPNA levantado ao Sr. José Luís 

Monteiro Coelho, proprietário de uma Oficina de Manutenção e Reparação de 

Veículos Automóveis, bem como uma Informação da Fiscalização, a qual aqui 

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

deliberação. Após a sua análise, a Câmara deliberou cumprir a Informação da 

Fiscalização. 

INFORMAÇÃO  DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma Informação da Técnica de Serviço Social, a submeter  à aprovação  o 

valor da renda a aplicar a Agostinho Francisco Garcia, a  realojar na Habitação 

Social do Bairro do Ténis. A Câmara homologou. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                     Foi presente à reunião um requerimento de Virgílio Pinto Batista, 

residente em Carapito, a solicitar a  renovação de cartão de vendedor 

ambulante. A Câmara deferiu. 

                     Foi presente á reunião um requerimento de Bar Zona Sul, com 

sede  em Fornos de Algodres, a solicitar a renovação da licença de ocupação 

da via pública com mesas e cadeiras, com uma área de trinta  metros 

quadrados. A Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos. 

                     Foi presente á reunião um requerimento de Bar Porta 7, com sede  

em Fornos de Algodres, a solicitar a renovação da licença de ocupação da via 
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pública com mesas e cadeiras, com uma área de dez  metros quadrados. A 

Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos. 

                     Foi presente á reunião um requerimento de José Andrade dos 

Santos, residente   em Fornos de Algodres, a solicitar a renovação da licença 

de ocupação da via pública com mesas e cadeiras, com uma área de três  

metros quadrados. A Câmara deferiu conforme informação dos Serviços 

Técnicos. 

                     Foi presente á reunião um requerimento de Abel Paulo de 

Almeida Sequeira, residente   em Fornos de Algodres, a solicitar a renovação 

da licença de ocupação da via pública com mesas e cadeiras, com uma área 

de três  metros quadrados 

                     Foi presente á reunião um requerimento de Snack Bar Pizaria 

Mota, com sede  em Fornos de Algodres, a solicitar a renovação da licença de 

ocupação da via pública com mesas e cadeiras, com uma área de oito metros 

quadrados. A Câmara deferiu conforme informação dos Serviços Técnicos. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                   Foi presente à reunião um requerimento de Rodrigo António 

Gomes de Sousa, residente em Fornos de Algodres a solicitar licença para 

construção de uma Edificação destinada a garagens. Analisado o assunto a 

Câmara deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

                   Foi presente à reunião um requerimento de José António Fonseca 

Aguiar, residente em Matança, a  solicitar licença para reconstrução de uma 

Edificação destinada a Casa de Campo.  Analisado o assunto a Câmara deferiu 

conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

                   Foi presente à reunião um requerimento de José Manuel Sousa 

Antunes, residente em Infias, a  solicitar licença para remodelação de 

edificação unifamiliar.  Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme 

Informação dos Serviços Técnicos. 

                 Foi presente à reunião um requerimento de Carla Alexandra dos 

Santos Andrade, residente em Ramirão a solicitar licença para reconstrução 

com ampliação de uma Edificação Unifamiliar. Analisado o assunto a Câmara 

deferiu conforme Informação dos Serviços Técnicos. 
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SEGUNDA REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     O Senhor Presidente  transmitiu à Câmara  que, na sequência  do 

Protocolo celebrado com a  empresa Viaplano SGPS, S.A.,  com vista  à 

constituição de uma empresa destinada à construção e exploração de um 

edifício termal, na Serra da Esgalhada, em Fornos de Algodres, documento  

aprovado pela Assembleia Municipal em Sessão Ordinária de 12 de Abril de 

2011, o Município assumira alguns compromissos, nomeadamente,  o 

pagamento do projecto e das  infra-estruturas necessárias, que se tornava 

imperioso acautelar  nos Documentos Previsionais para 2011, onde os mesmos 

não puderam ser incluídos aquando da sua elaboração. 

                      Acrescentou, que, por outro lado, na sequência de acordo verbal 

firmado com o Inatel,  verificava-se a possibilidade de apresentação de 

candidatura aos Fundos Comunitários respectivos, com vista à ampliação do 

Hotel de Vila Ruiva, investimento cujo projecto também não constava nos 

Documentos Previsionais do Município para 2011. 

          Referiu, por fim,  o Sr. Presidente,  que tais despesas teriam 

cobertura orçamental com a descabimentação de parte  da despesa prevista 

para  a Construção da Biblioteca Municipal, obra que, em face dos atrasos na 

comparticipação estatal, não teve o desenvolvimento previsto para o corrente 

ano. 

                      Nestes termos, tendo o Sr. Presidente  proposto uma Revisão 

aos Documentos Previsionais Para 2011, por forma a neles incluir os projectos  

e despesas referidas, foram presentes à reunião os documentos de suporte à 

citada Revisão, os  quais aqui se dão como reproduzidos  e se consideram 

como fazendo parte integrante desta deliberação.  

                     Analisados, os documentos citados, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, submeter  a Revisão em causa à aprovação da Assembleia 

Municipal. 
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APROVAÇÃO PROJECTO DE REGULAMENTO  MUNICIPAL DA ESTAÇÃO  

CENTRAL DE CAMIONAGEM DE   FORNOS DE ALGODRES 

 

                     Na sequência da aprovação do  Projecto de Regulamento 

Municipal da Estação Central de Camionagem  de Fornos de Algodres, e tendo 

decorrido o  período de discussão pública  a que, nos termos da Lei,  o mesmo 

se encontrava obrigado, a Câmara verificou que, durante o período referido, 

foram apresentadas algumas sugestões, de um modo especial por parte das 

empresas potenciais utilizadoras da Central de Camionagem, tendo as 

mesmas sido consideradas oportunas e relevantes e,  por isso, transpostas 

para o Projecto de Regulamento em causa.    

                      Nestes termos, estando reunidas todas as condições legais para 

o efeito a Câmara  deliberou, por unanimidade, submeter o documento à 

aprovação final da Assembleia Municipal. 

 

HOMENAGEM A FRANCISCO PAULO ALMEIDA MENANO, 

ANTIGO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,   POR 

OCASIÃO DA SUA  MORTE 

 
             Em face do falecimento do Sr. Francisco Paulo de Almeida Menano, a 

Câmara Municipal de Fornos de Algodres decretou esta Segunda Feira, por 

unanimidade, luto municipal por um dia,   pela morte do antigo presidente desta 

Autarquia, procedendo à colocação da bandeira do Município a meia haste. 

        Esta decisão assenta no facto de o Sr. Francisco Paulo de Almeida 

Menano, ter presidido aos destinos do Município num período algo conturbado 

social e politicamente, onde a escassez de recursos se fazia sentir de forma 

acentuada. 

                 Apesar disso, a sua desinteressada disponibilidade na defesa das 

causas do Município, mereceu, no entender do executivo, a presente 

homenagem.  

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  
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  E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a presente 

reunião. 

  Eram  12,30 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO QUINZE 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE JUNHO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

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

onze,  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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

                     Entrando-se no “Período Antes da Ordem do Dia”, o Senhor 

Vereador Luís Miguel Ginja da Fonseca questionou o Sr. Presidente sobre a 

existência, ou não, de um Plano de Ordenamento do Trânsito da Vila de Fornos 

de Algodres, referindo que a colocação de sinalética vertical junto às farmácias, 

não cumpria as normas regulamentares. 

                  Por fim, questionou a legalidades de uma construção em Juncais. 

                    Em resposta, o  Sr. Presidente esclareceu as questões colocadas, 

nomeadamente  referindo que a obra em causa está legalizada, tendo,  para 

efeitos da prestação de esclarecimentos sobre a sinalética de trânsito, feito 

comparecer na reunião um Técnico responsável, o qual referiu que  a mesma 

cumpria as normas regulamentares. 

                   Ainda dentro do “período Antes da Ordem do Dia”, o Senhor 

Vereador Prof. António José Elvas da Rocha chamou à atenção para a 

necessidade de colocação de rampas de acesso em frente ao edifício do 

Tribunal, que facilitassem a subida dos deficientes do alcatrão para o passeio. 
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Lembrou, também a necessidade de se proceder à limpeza do espaço 

envolvente daquele edifício.  

 

ORDEM DO DIA 

 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL – Foi presente à reunião um mail, a 

comunicar o valor da despesa com o processo a interpor pelas Câmaras 

Municipais contra  a Águas do Zêzere e Côa. A Câmara tomou conhecimento. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL – Foi presente à reunião um mail, a 

remeter a proposta de alteração dos pressupostos da concessão do Sistema 

Multimunicipal da Águas do Zêzere e Côa para análise e sugestões finais. A 

Câmara tomou conhecimento. 

GENE-ENERGY – Foi presente à reunião um mail, datado de 9 de Junho, a 

solicitar  a celebração de um protocolo de cedência de espaço municipal 

“Piscina Municipal”, pelo período de quinze anos, com a finalidade de 

realização de um projecto de investimento, ao abrigo do D.L. de venda de 

energia designado por mini geração. Analisado o assunto a Câmara deliberou 

conceder o espaço de acordo com a proposta formulada. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail, datado de 16 de Junho, a remeter texto para comunicação à 

Estradas de Portugal, referente à iluminação e sinalização das estradas da 

rede nacional. A Câmara remeteu ao Engº Alberto para tratar do assunto com 

urgência. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião uma circular número 102, datada de 8 de Junho, referente às 

incompatibilidades em matéria de exercício de funções públicas por 

aposentados ou equiparados. A Câmara tomou conhecimento. 

HERLANDER FELGA RIBEIRO – Foi presente à reunião um ofício, datado de 

15 de Junho, a agradecer toda a disponibilidade no aluguer da piscina para o 

ensino da natação. A Câmara tomou conhecimento. 

ABAIXO ASSINADO – Foi presente à reunião um abaixo assinado dos 

moradores do prédio sito na EN 16, Nº 72, em frente à Escola C+S, contra o 
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excesso de moradores naquele apartamento. Analisado o assunto a Câmara 

deliberou por unanimidade remeter aos Serviços Jurídicos para emissão de 

parecer sobre  eventual possibilidade  de intervenção da autarquia. 

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

referente ao Processo de Contra – Ordenações Nº 128/201, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar, tendo em conta 

que foi reposta a legalidade. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS  

 

               Foi presente à reunião uma Informação do Fiscal Municipal  

acerca de um pedido de concessão de um lugar no Mercado Municipal para 

exercer a actividade de feirante (vendedor de frangos de churrasco) 

apresentado por Luís Monteiro Ganância, residente em Pinhel, a qual aqui se 

dá como transcrita e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar o processo, em 

face do incumprimento do prazo fixado para apresentação da documentação. 

 

QUARTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E QUARTA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Quarta Alteração ao Orçamento e a 

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

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

as referidas alterações.  

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO DEZASSEIS 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA SEIS DE JULHO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos seis  dias do mês de Julho, do ano de dois mil e onze,  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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

PROTOCOLO COM O MUNICÍPIO DE BAÍA FARTA (ANGOLA) 

 

                      Ante a pretensão de geminação manifestada pelos 

representantes do Município de Baía Farta – Angola,  foi presente à reunião um 

Protocolo de Intenção de Geminação com aquele Município, documento que 

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

desta deliberação. 

                     Analisado o assunto, a Câmara considerou existirem vantagens 

recíprocas na celebração deste Protocolo, de um modo especial,  ao nível da 

cooperação  institucional, formação de recursos humanos, apresentação de 

candidaturas diversas e intercâmbio cultural, entre outros, pelo que deliberou, 

por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal autorização para o Município 

celebrar o Protocolo de Geminação em causa. 
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TORNEIO DE FUTEBOL EM SAINTE CONSORCE – FRANÇA 

 

                    Na sequência da deslocação a Sainte Consorce – França, de uma 

equipa de futebol juvenil da Associação Desportiva de Fornos de Algodres, 

acompanhada pelo Senhor  Vereador Dr. Artur Oliveira, em representação do 

Município, este deu conhecimento à Câmara que, independentemente do 

relativo sucesso desportivo, tal deslocação decorrera de forma normal e 

salutar, tendo constituído uma rara oportunidade, para a maior parte dos 

jovens, de contactar com outros jovens, com outra cultura e região geográfica. 

                   Acrescentou, que, paralelamente, fora sugerido por alguns 

responsáveis locais, como forma de intercâmbio, a deslocação a Fornos de 

Algodres de uma equipa de jardinagem, com o objectivo de realizar um Estágio 

Profissional.  

                   A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

concordar com  a deslocação da Equipa de Jardinagem, ficando a aguardar a 

comunicação oficial de tal intenção. 

 

ORDEM DO DIA 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DO ORÇAMENTO – 

Foi presente à reunião o ofício número 561, datado de 21 de Junho, a remeter 

o relatório nº 1094/2010, e anexos, da Inspecção Geral de Finanças. A Câmara 

tomou conhecimento e distribua-se um exemplar a cada vereador. 

PRO-RAIA – Foi presente à reunião um ofício número 184/2011, datado de 28 

de Junho, e no âmbito do Projecto de Cooperação Nacional “Caminhos – 

Portugal Interior – Loja de Turismo de Salamanca”, a remeter o contrato de 

arrendamento levado a efeito entre os proprietários do espaço sito na Plaza 

Mayor em Salamanca e a Pró-Raia. A Câmara reconhece a importância do 

projecto, mas em face das dificuldades financeiras actuais não é possível aderir 

ao mesmo. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – Foi presente à reunião um ofício, datado de 

29 de Junho, a agradecer toda a colaboração prestada na organização da 

“Feira Tradicional”. A Câmara tomou conhecimento. 
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GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – Foi presente à reunião um mail a remeter 

o projecto de resolução de renegociação da divida pública. A Câmara tomou 

conhecimento. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi  presente 

à reunião um ofício datado de 30 de Junho, a informar que o Município de Baía 

Farta – Angola confirmou a presença no XIX Congresso da ANMP. A Cambar 

tomou conhecimento. 

GOVERNO CIVIL DA GUARDA – Foi presente à reunião um ofício a remeter 

cumprimentos de despedida. A Câmara tomou conhecimento.   

FUNDAÇÃO INATEL – Foi presente à reunião um ofício, datado de 4 de Julho, 

a informar que a Fundação Inatel  mostrou interesse em proceder ao 

alargamento da sala de refeições da Unidade Hoteleira de Fornos de Algodres, 

registando a disponibilidade da Câmara  em realizar o projecto de arquitectura. 

Analisado o assunto, a Câmara concorda com a proposta apresentada, 

devendo, no entanto, ser acautelado no protocolo a celebrar, que caberá, 

também, ao Inatel suportar os custos com eventuais trabalhos a mais ou 

imprevistos que surjam no decurso da obra. 

 

PROMOÇÃO DA CANDIDATURA DO “QUEIJO SERRA DA ESTRELA” À 

INICIATIVA 7 MARAVILHAS DA GASTRONOMIA 

 

                      Foi presente à reunião um Informação elaborada pelos Serviços 

de Apoio ao Ovinicultor, dando conta da promoção da candidatura do “Queijo 

Serra da Estrela” à iniciativa 7 maravilhas da gastronomia, bem como dos 

custos a ela associados, documento que aqui se dá como reproduzido e se 

considera como fazendo parte integrante desta deliberação. 

                    Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, dar plenos poderes ao 

Sr. Presidente da Câmara para outorgar todos os protocolos e acordos 

necessários para a implantação deste projecto. 

 

EDIFÍCIO DA ANTIGA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 

 

                   Foi presente á reunião um ofício número 090.20.05, 

DSGP/DAAP/21-IE-32, remetido pela Direcção Geral do Tesouro e Finanças, 
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dando conta da intenção de venda do edifício da Residência de Estudantes. 

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

interesse em manter o edifício para o Município, dando plenos poderes ao Sr. 

Presidente da Câmara  para estabelecer os contactos formais necessários 

junto do competente membro do Governo. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO DEZASSETE 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE JULHO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos dezanove dias do mês de Julho, do ano de dois mil e onze,  

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

PRO-RAIA – Foi presente à reunião um mail,  datado de 15 de Julho, a 

informar que no âmbito do Projecto de Cooperação Nacional “Caminhos – 

Portugal Interior,  levado a efeito pela Adruse, Pró-Raia e Raia Histórica, e já 

aprovado no âmbito da medida 3.4.1, seja feito o pagamento. Analisado o 

assunto a Câmara deliberou concordar com o projecto, desde que  se 

mantenha o apoio da ADRUSE, contribuindo a Autarquia apenas com 5.000,00 

Euros (cinco mil Euros) a pagar conforme disponibilidade financeira ao longo 

dos anos 2011 - 2013. 

MUNICÍPIO DE PINHEL – Foi presente à reunião  um mail, datado de 15 de 

Julho, a remeter a minuta da acção judicial a entregar no Tribunal  

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, referente ao processo contar a 

Águas do Zêzere e Côa. A Câmara tomou conhecimento. 
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CONFRARIA DO CÃO SERRA DA ESTRELA – Foi presente à reunião um  

ofício a convidar o Município a aderir à Confraria de modo  a poder participar 

activamente na defesa e promoção de um património único. A Câmara adere à 

confraria e submeta-se à aprovação da Assembleia Municipal. 

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

de 8 de Julho, referente à audição parlamentar sobre as consequências do 

programa de privatizações no desenvolvimento do País. A Câmara tomou 

conhecimento. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 

REFORMA ADMINISTRATIVA – Foi presente à reunião um ofício com a 

referência  3 /2011, datado de 5 de Julho, a manifestar a total disponibilidade 

para colaborar, com todos e cada um dos Municípios, na procura de soluções 

que permitam aprofundar a qualidade do Poder Local em Portugal. A Câmara 

tomou conhecimento.  

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE FIGUEIRÓ DA GRANJA – 

Foi presente à reunião um ofício número 2011, datado de 7 de Julho, a solicitar 

um apoio financeiro para a 8ª Edição do passeio TT – “trilhos de Santiago”. A 

Câmara deliberou atribuir um subsídio de 250 Euros (duzentos e cinquenta 

Euros), devendo cabimentar-se a verba para o efeito após uma alteração 

orçamental. 

GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” – Foi presente à reunião um mail, 

datado de 13 de Julho, a informar que vão fazer uma audição pública 

parlamentar sobre o redimensionamento da rede ferroviária e da privatização 

de serviços. A Câmara tomou conhecimento.   

TURISMO SERRA DA ESTRELA – Foi presente à reunião um mail, datado de 

14 de Julho,  a anexar cópia da carta que foi enviada ao Sr. Primeiro Ministro 

sobre o impacto de portagens no Turismo Serra da Estrela. A Câmara tomou 

conhecimento. 

 

REQUERIMENTOS  DIVERSOS 

 

  Foi presente à reunião um requerimento de  Maria do Céu Pereira 

Caldeira e António Luís Paula Pereira,  residentes em Fornos de Algodres, 

pretendem adquirir  em comum e partes iguais o prédio rústico  sito em 
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Bodeira, freguesia de Fornos de Algodres,  pelo que solicitam à Câmara a 

emissão de parecer favorável para  a referida constituição de compropriedade. 

Analisado o assunto, a Câmara  deferiu, conforme informação dos Serviços 

Técnicos. 

                     Foi presente à reunião um requerimento de António Manuel Jesus 

Ferreira, residente no Prado, a solicitar a renovação do cartão de vendedor 

ambulante. A Câmara deferiu. 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Maria Isabel, de Pina 

Gouveia Costa, residente em Penaverde, a solicitar a renovação de cartão de 

vendedor ambulante. A Câmara deferiu. 

                   Foi presente à reunião um requerimento de Luís Miguel Pina 

Ferreira, a solicitar a renovação de licença de ocupação da via pública com 

mesas e cadeiras numa área de 14 metros quadrados. A Câmara deferiu, 

conforme informação dos Serviços Técnicos. 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA  EXECUÇÃO  DA REQUALIFICAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DOS ACESSOS À SERRA DA ESGALHADA (MATA 

MUNICIPAL)  FORNOS DE ALGODRES E AO HOTEL “ESTRELA  À VISTA”  

 

        Foi presente à reunião o Projecto Para Execução da Requalificação 

e valorização dos acessos à Serra da Esgalhada (Mata Municipal) Fornos de 

Algodres e ao Hotel “Estrela  à Vista”, documento que aqui se dá como 

transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. 

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

o Projecto em causa, bem como abrir concurso público para a execução da 

obra. 

 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 

 

                   Foi presente à reunião uma proposta para a criação de uma 

Universidade Sénior, a qual aqui se dá como transcrita e  se considera como 

fazendo parte integrante desta deliberação. 

                  Analisado o assunto, a  Câmara deliberou, por unanimidade mostrar 

total receptividade a tal projecto, o qual, no entanto, deverá fundir-se com o 
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outro já surgido no Município, uma vez que a Câmara Municipal não dispõe de 

meios para apoiar duas iniciativas idênticas na área do Município. 

 

QUINTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E QUINTA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Quinta Alteração ao Orçamento e a 

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

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

aprovar as referidas alterações.  

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO DEZOITO 

 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORNOS DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA QUATRO DE AGOSTO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e onze,  

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

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

presença dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, Prof. António José 

Elvas do Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltaram os Senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, Drª Maria Isabel Batista Martins dos 

Santos e Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira, por se encontrarem em gozo 

de férias. 

  Pelas onze horas,  foi declarada aberta a presente reunião, tendo-

se tratado do seguinte assunto: 

   

SEXTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E SEXTA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

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

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

se consideram como fazendo parte integrante desta deliberação.  Após a sua 

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

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

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

reunião. 

  Eram  11,30 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO DEZANOVE 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA ONZE DE AGOSTO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos onze dias do mês de Agosto, do ano de dois mil e onze,  

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 

do Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Senhora Vereadora Drª 

Maria Isabel Batista Martins dos Santos, por se encontrar em gozo de férias. 

  Pelas dez horas,  foi declarada aberta a presente reunião. 

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

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE MATANÇA – Foi presente à reunião um ofício, 

datado de 2 de Agosto, a solicitar a atribuição de uma verba  para 

indemnização de um particular, com vista ao alargamento da estrada da Fonte 

Fria. A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 1.500,00 Euros (mil e 

quinhentos Euros). 

DR. CARDOSO DE OLIVEIRA – Foi presente à reunião  o parecer 

relativamente  ao abaixo assinado apresentado pelos moradores do prédio sito 

na Estrada Nacional 16,  e referente à eventual sobrelotação do 3º nadar direito 

e à produção de grave ruído na vizinhança, o qual aqui se dá como transcrito e 

se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. A Câmara 

deliberou dar conhecimento aos interessados do teor do presente parecer o 

qual a Câmara subscreve. 
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EDP – DISTRIBUIÇÃO – Foi presente à reunião um ofício número 289, datado 

de 14 de Julho, referente à rede de iluminação pública /iluminação rodoviária. A 

Câmara tomou conhecimento. 

ADRUSE -  Foi presente à reunião o Protocolo  de Colaboração entre as 

Associações de Desenvolvimento Rural e os Municípios, no âmbito do projecto 

de Cooperação “Caminhos –Portugal Interior”. A Câmara deliberou homologar 

o Protocolo. 

INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião 

uma Informação da Técnica de Serviço Social, referente a um pedido de apoio 

financeiro e social apresentado pelo Centro de Medicina de Reabilitação da 

Região Centro e referente a 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 remeteu aos 

Serviços Técnicos para cumprimento do parecer do Serviço Social. 

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

de 11 de Julho, a informar que no âmbito do projecto de intenção de 

geminação vai estar presente uma delegação de 22 alunos dos 15 aos 19 

anos, e  professores respectivos de 14 a 18 de Novembro,  com o objectivo de 

ajardinarem um espaço, em Fornos de Algodres. A Câmara tomou 

conhecimento e remeteu ao Engº Lopes e Dr. Artur Oliveira para darem 

sequência à acção. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 373/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar, tendo em conta 

que foi reposta a legalidade e o infractor nunca ter prevaricado. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 374/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar, tendo em conta 

que foi reposta a legalidade e o infractor nunca ter prevaricado. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 91/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 



76 

 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar, tendo em conta 

que foi reposta a legalidade e o infractor nunca ter prevaricado. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 296/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar, tendo em conta 

que foi reposta a legalidade e o infractor nunca ter prevaricado. 

 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

  Foi presente à reunião um requerimento de  Daniel da Costa 

Dinis, a solicitar o corte da travessia de um tubo subterrâneo, na freguesia de 

Algodres. Analisado o assunto a Câmara  deliberou deferir conforme 

Informação dos Serviços Técnicos. 

                      Foi presente à reunião um requerimento de Fernando Miguel 

Ramos, residente em Chãs de Tavares, a solicitar a renovação do cartão de 

vendedor ambulante. A Câmara deferiu. 

                     Foi presente à reunião um requerimento de Maria de Fátima M. A. 

Gouveia, residente em Sezures, a solicitar a renovação do cartão de vendedor 

ambulante. A Câmara deferiu. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

           Foi presente à reunião um requerimento de António Tenreiro 

Pereira, residente em Matança, a solicitar licença para ampliação de uma 

habitação unifamiliar. A Câmara deferiu, conforme informação dos Serviços 

Técnicos. 

                    Foi presente à reunião um requerimento de António Albuquerque 

Macedo, residente em Vila Ruiva, a solicitar licença para ampliação de um 

armazém. A Câmara deferiu, conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

                  Foi presente à reunião um requerimento da Junta de Freguesia de 

Casal Vasco, a solicitar licença para a instalação de um estabelecimento de 

bebidas. A Câmara deferiu, conforme Informação dos Serviços Técnicos. 
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RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 

 

 Na sequência do ofício  número 090.20.05-DSGP/DAAP/21-IE-32, 

remetido pela Direcção Geral do Tesouro, onde se propõe a venda por ajuste 

directo do edifício da Residência de Estudantes, e da reunião havida com o 

Director Geral do Tesouro, o Sr. Presidente comunicou à Câmara que seria 

necessário uma tomada de posição sobre esta matéria, propondo que o 

Município mantivesse o edifício na sua posse nas condições actuais, apenas 

com a obrigação de proceder às obras de manutenção necessárias. Analisado 

o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade concordar com a proposta do 

Senhor Presidente. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE AGOSTO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos dezassete dias do mês de Agosto, do ano de dois mil e onze,  

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 

do Rocha. Faltaram os Senhores Vereadores Drª Maria Isabel Batista Martins 

dos Santos e o Sr. Luís Miguel Ginja da Fonseca, por se encontrarem em gozo 

de férias. 

  Pelas dez horas,  foi declarada aberta a presente reunião. 

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

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião  um ofício número 671, datado de 11 de Agosto, a remeter a listagem 

das escolas do 1º ciclo que irão encerrar disponibilizada pelo Ministério da 

Educação. A Câmara tomou conhecimento. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 90/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar, tendo em conta 

que foi reposta a legalidade e de ter sido a primeira vez que prevaricou. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 93/11, o qual aqui se dá 
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como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar, tendo em conta 

que foi reposta a legalidade e de ter sido a primeira infracção do género. 

 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 

 

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

Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas), 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 respectivo, 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 – 0,7%. 

                  b) – Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,4% 

                  Mais deliberou, por unanimidade, submeter as taxas referidas à 

aprovação da Assembleia Municipal. 

 

LANÇAMENTO DE DERRAMA. 

 

                   Prevendo a Lei Número 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 

Locais),  no seu artigo 14º, a possibilidade de os municípios lançarem uma 

derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, medida 

comummente adoptada pelos municípios para acudir a situações de 

dificuldades financeiras, conjunturais ou estruturais, que aconselhem a 

participação e o esforço solidários dos agentes económicos sedeados no 
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espaço municipal onde obtêm os seus lucros, e tendo em conta as dificuldades 

que, tanto o Município, como o País atravessam, a Câmara deliberou por 

unanimidade, lançar uma derrama, fixando o respectivo valor  nos seguintes 

termos: 

a) Até €4.999,00 de lucro tributável – Isento (0%). 

b) A partir de €5.000,00 de lucro tributável – 1,5%. 

                 Mais  deliberou a  Câmara, por unanimidade, submeter o 

lançamento da derrama citada  à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

SÉTIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E SÉTIMA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Sétima Alteração ao Orçamento e a 

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

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

aprovar as referidas alterações.  

 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL /COMPRA E VENDA 

 

                       Na sequência da hasta pública para venda de um terreno 

composto de regadio, oliveiras,  fruteiras e videiras, sito à Quinta de Nossa 

Senhora da Graça, na freguesia e concelho de Fornos de Algodres, com a área 

de 299 metros quadrados, a confrontar de Norte com caminho, Sul José de 

Mora e outros, Nascente Herdeiros de Evaristo de Sousa e Outros e Poente 

Emília Corte Real, inscrito na matriz respectiva sob o número 516 e omisso na 

Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, o seguinte: 

a) Proceder à Justificação Notarial do Prédio em causa, uma vez que, o 

mesmo se encontra omisso na Conservatória do Registo Predial de Fornos de 

Algodres; 

b)  Vender o prédio em causa, pelo preço de €9.490,40, ao Sr. José Amaral 

Pinto, residente na Rua do Limoeiro, Lote 20, Bairro do Moinho em S. 

Domingos de Rana, aceitando a proposta por ele apresentada. 
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c)  Dar plenos poderes ao Sr. Presidente da Câmara para outorgar as 

escrituras respectivas. 

 

DESLOCAÇÃO A FORNOS DE ALGODRES DE UMA COMITIVA 

 DE LEVET – FRANÇA 

 

       Foi presente à reunião o Programa da estadia de uma Comitiva de 

Levet –França que se deslocará a Fornos de Algodres por ocasião das festas 

Nossa Senhora da Graça, o qual aqui se dá como transcrito e se considera 

como fazendo parte integrante desta deliberação. Analisado o assunto a 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa em causa, tendo o Sr. 

Presidente convidado os Senhores Vereadores a participar nas actividades 

constantes no Programa referido. 

 

VOTO DE PESAR 

 

                 Em face do recente falecimento do ex-Presidente da Junta de 

Freguesia de Algodres, Artur da Silva Ferreira, Autarquia à frente da qual se 

manteve durante trinta  anos, e tendo em conta o papel marcante e único que o 

mesmo assumiu no desenvolvimento recente da Freguesia, cujos interesses de 

forma incessante, persistente e abnegada, procurou alcançar e defender com 

prejuízos claros da sua saúde,  da sua vida pessoal e familiar, não pode o 

Executivo Municipal deixar de se associar a todos os Algodrenses, e, de um 

modo muito especial, a sua esposa, filhas  e demais familiares e amigos, e 

manifestar-lhes o seu voto de profundo pesar pela morte do Senhor Artur da 

Silva Ferreira. 

                   

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E UM  

 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORNOS DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

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

onze,  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 

do Rocha. Faltou a Senhora Vereadora Drª Maria Isabel Batista Martins dos 

Santos e o Sr. Vereador  Luís Miguel Ginja da Fonseca,  por se encontrarem 

em gozo de férias. 

  Pelas dez  horas e trinta minutos ,  foi declarada aberta a presente 

reunião. 

De seguida trataram-se do seguintes assuntos: 

 

ORDEM DO DIA 

 

OITAVA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E OITAVA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Oitava Alteração ao Orçamento e a 

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

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

aprovar as referidas alterações.  

 

RECTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

RELATIVOS AO ANO DE 2010 

 

                          Tendo em conta a divergência detectada no Saldo Orçamental 

de 2010, cujo valor,  por lapso,  apresentava,  aquando da Prestação de 
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Contas,  o valor de €251.513,52, quando o mesmo deveria ser de €248.683,74, 

situação que, embora não pondo em causa,  de um modo geral, o rigor da 

documentação, obriga a que tais documentos, sejam novamente submetidos à 

aprovação dos órgãos autárquicos, a  fim de serem aprovadas as rectificações 

necessárias, nas quais se inclui o saldo da 1ª Revisão aos Documentos 

Previsionais de 2011. Analisado o assunto, a Câmara deliberou por 

unanimidade, aprovar as rectificações em causa, bem como submetê-las à 

aprovação da Assembleia Municipal. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

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

reunião. 

  Eram  11,30 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E DOIS 

 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORNOS DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

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

onze,  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 

do Rocha. Faltou a Senhora Vereadora Drª Maria Isabel Batista Martins dos 

Santos e o Sr. Vereador  Luís Miguel Ginja da Fonseca,  por se encontrarem 

em gozo de férias. 

  Pelas dez  horas e trinta minutos ,  foi declarada aberta a presente 

reunião. 

De seguida trataram-se do seguintes assuntos: 

 

ORDEM DO DIA 

 

TERCEIRA REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE DOIS  

MIL E ONZE 

 

                      No seguimento do Contrato de Desenvolvimento Habitacional 

celebrado com a empresa António Caetano & Moreira, Lda, foi presente à 

reunião o ofício nº 380884, datado de 25 de Agosto, enviado pelo Instituto de 

Habitação e da Reabilitação Urbana, dando conta da aprovação, por parte do 

Conselho Directivo daquele Instituto, de uma comparticipação a fundo perdido, 

ao abrigo do PROHABITA , no valor de  €243.767,20, com vista à aquisição de 

8 fogos, 6 garagens e 6 arrumos, integrados na IV fase da Habitação Social do 

Bairro de Ténis em Fornos de Algodres. 

                      Nestes termos, tendo em conta que a arrecadação de tal receita 

não se encontra prevista nos Documentos Previsionais para 2011, foram 

presentes à reunião os documentos de suporte a uma Revisão aos mesmos, os 
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quais aqui se dão como reproduzidos e se consideram como fazendo parte 

integrante desta deliberação. 

                       Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os documentos citados, bem como submeter  a Revisão em causa à 

aprovação da Assembleia Municipal.  

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

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

reunião. 

  Eram  11,30 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E TRÊS 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA SETE DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos sete dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e onze,  

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

FUNDAÇÃO INATEL – Foi presente à reunião o  ofício com a referência 

ADM/324, datado de 22  de Agosto a remeter a minuta do protocolo a celebrar 

entre a Câmara e a Fundação Inatel, para apreciação e eventual concordância. 

A Câmara remeteu ao Dr. José Ângelo para analisar o protocolo.  

INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA – Foi presente 

à reunião um ofício com a referência 380884, datado de 25 de Agosto, a 

informar que o conselho directivo decidiu aprovar o financiamento composto 

por uma comparticipação a  fundo perdido no montante de  €243.767,20. A 

Câmara homologou e deu plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara  

para outorgar o presente contrato. 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião um ofício número 216, 

datado de 23 de Agosto, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face  



88 

 

a despesas extras que tiveram em pleno período de combate a Incêndios 

florestais. Analisado o assunto a Câmara deliberou remeter à contabilidade 

para informação. 

ASD – AUTARCAS SOCIAIS DEMOCRATAS - Foi presente à reunião  um 

mail a remeter as declarações do Senhor secretário de Estado da 

Solidariedade e da Segurança Social, sobre o meritório papel desempenhado 

pelo poder local no domínio da acção social. A Câmara tomou conhecimento. 

EMPRESA BERRELHAS DE CAMIONAGEM – Foi presente à reunião um 

ofício, datado de 24 de Agosto, a informar que o preço dos transportes 

escolares  por carreira e por dia é de €157,50. A Câmara deliberou aceitar a 

proposta. 

ÂNGELO LOBO – Foi presente à reunião um mail,  a remeter documento com 

actividades de promoção e divulgação do Semana Europeia da Mobilidade. A 

Câmara tomou conhecimento. 

CHIADO FILMES – Foi presente à reunião um mail datado de 29 de Agosto, a 

propor uma participação nas filmagens da  nova longa metragem “Nascido em 

Angola”. A Câmara louva  a iniciativa, mas informa que não  tem 

disponibilidades financeiras para o efeito.  

EDP – DISTRIBUIÇÃO – Foi presente à reunião um ofício número 

3447117drcm, datado de 29 de Agosto, a informar as obras efectuadas e a 

efectuar no concelho de Fornos de Algodres. 

LUÍS MIGUEL GINJA DA FONSECA – Foi presente à reunião um 

requerimento a solicitar a justificação de faltas às reuniões do executivo no 

período compreendido entre 16  e 31 de Agosto em virtude se encontrar de 

férias. A Câmara deliberou justificar as referidas faltas. 

MARIA ISABEL BATISTA MARTINS DOS SANTOS – Foi presente à reunião 

um requerimento a solicitar a justificação de faltas às reuniões do executivo 

compreendidas no período de 3 a 31de Agosto, em virtude se encontrar de 

férias. A Câmara deliberou, justificar as referidas faltas. 

ARTUR FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA – Foi presente à reunião um 

requerimento a solicitar a justificação da falta à reunião extraordinária da 

Câmara Municipal que se realizou no dia 4 de Agosto, em virtude de se 

encontrar de férias. A Câmara deliberou justificar a referida falta. 
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INFORMAÇÃO DA TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL -  Foi presente à reunião 

uma Informação acerca dos pedidos de benefícios escolares apresentados no 

início do ano lectivo, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como 

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

deliberou homologar. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Ana Cristina Lopes da 

Silva Borges de Cunha Caetano, residente em Cascais, na qualidade de 

cabeça de casal por óbito de Jorge Erik Nilsson da Cunha Caetano, a solicitar 

que lhe seja passada certidão em como a Câmara Municipal dá parecer 

favorável à constituição de compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente, 

na aquisição dos seguintes prédios rústicos: 

                   - Prédio sito na freguesia de Fuinhas e inscrito na matriz sob o 

número 651; 

                   - Prédio sito na freguesia de Fuinhas e inscrito na matriz sob o 

número 780; 

                   - Prédio sito na freguesia de Fuinhas e inscrito na matriz sob o 

número 781; 

                 Analisado o assunto e após Informação dos Serviços Técnicos a 

Câmara deferiu. 

                Foi presente à reunião um requerimento de Joaquina de Almeida 

Nunes Flor e Sara de Almeida Flor,  a solicitar que lhe seja passada certidão 

em como a Câmara Municipal dá parecer favorável à constituição de 

compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente, na aquisição do prédio 

rústico sito em Fornos de Algodres – Budeira e descrito na  Conservatória do 

Registo Predial de Fornos de Algodres sob o número 653 e inscrito na matriz 

sob o número 406. Analisado o assunto e após Informação dos Serviços 

Técnicos a Câmara deferiu. 

                Foi presente à reunião um requerimento de Joaquina de Almeida 

Nunes Flor e Sara de Almeida Flor,  a solicitar que lhe seja passada certidão 

em como a Câmara Municipal dá parecer favorável à constituição de 

compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente, na aquisição do prédio 
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rústico sito em Fornos de Algodres – Vale do Verga e descrito na  

Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres sob o número 660 e 

inscrito na matriz sob o número 797.  Analisado o assunto e após Informação 

dos Serviços Técnicos a Câmara deferiu. 

                Foi presente à reunião um requerimento de Joaquina de Almeida 

Nunes Flor e Sara de Almeida Flor,  a solicitar que lhe seja passada certidão 

em como a Câmara Municipal dá parecer favorável à constituição de 

compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente, na aquisição do prédio 

rústico sito em Fornos de Algodres – Vale do Verga e descrito na  

Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres sob o número 667 e 

inscrito na matriz sob o número 1018.  Analisado o assunto e após Informação 

dos Serviços Técnicos a Câmara deferiu. 

                Foi presente à reunião um requerimento de Maria Fernanda dos 

Santos Fernandes Amaral, Maria de Jesus Santos  Fernandes Lopes, João 

Manuel Santos Fernandes, Madalena dos Santos Fernandes Domingues e 

Maria Joaquina Santos Fernandes Domingues, a solicitar que lhes seja 

passada certidão em como a Câmara Municipal dá parecer favorável à 

constituição de compropriedade, ou se vê qualquer inconveniente, na aquisição 

do prédio rústico sito em Fornos de Algodres – Vale Meijão, inscrito na matriz 

respectiva sob o número 889.  Analisado o assunto e após Informação dos 

Serviços Técnicos a Câmara deferiu. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

          Foi presente à reunião um requerimento de Associação para o 

Desenvolvimento da Muxagata, a solicitar licença para ampliação e alteração 

do Centro de Dia para Lar. Analisado o assunto a Câmara deliberou deferir  

conforme Informação dos Serviços Técnicos. 

                   Foi presente à reunião um requerimento de Rui Manuel Lopes F. 

Furtado, residente em Fornos de Algodres, a solicitar um pedido de viabilidade 

para construção de dois pavilhões. Analisado o assunto a Câmara deliberou 

deferir  conforme Informação dos Serviços Técnicos. 
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OFERTA DE MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CEB 

 

                    À semelhança do ano anterior e em face das actuais dificuldades 

sentidas pelos agregados familiares com filhos  a frequentar escolas do 1º CEB 

do Município, foi presente à reunião uma listagem do número de alunos e dos 

manuais adoptados para o próximo ano lectivo, documento que aqui se dá 

como reproduzido e se considera como fazendo parte integrante desta 

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

subsidiar, na sua totalidade, o valor dos manuais escolares  de todos os alunos  

do 1º CEB que frequentam escolas do Município, devendo as importâncias em 

causa, por questões de comodidade dos agregados familiares e de 

funcionalidade desta medida, pagar directamente aos fornecedores escolhidos. 

 

NONA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E NONA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

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

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

se consideram como fazendo parte integrante desta deliberação.  Após a sua 

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

 

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 João Manuel Gomes Furtado, José 

Fernando Silva Lopes, João Alexandre T. A. Castelo Branco, Adelino Lima 

Silveira, Fernando Herculano Costa Reis, José Luís da Costa, Fernando 

Ramos Ferreira, Rui Manuel Andrade Gomes, Mário dos Santos Bento e Maria 

de Lurdes Almeida Ventura Santos,  reúnem as condições para lhes ser 

atribuída a distinção ali prevista. 
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                    Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos 

funcionários em causa as condecorações a seguir mencionadas, 

correspondente ao tempo de serviço indicado:  

25 Anos de serviço – Alfinete de lapela em ouro. 

João Manuel Gomes Furtado 

José Fernando Silva Lopes 

João Alexandre T. A. Castelo Branco 

15 Anos de Serviço -  Alfinete de Lapela em prata 

Adelino Lima Silveira 

Fernando Herculano da Costa Reis  

José Luís da Costa 

Fernando Ramos Ferreira  

Rui Manuel Andrade Gomes 

Mário dos Santos Bento 

Maria de Lurdes Almeida Ventura Santos 

 

VOTO DE PESAR 

 

                 Faleceu, recentemente, após longo período de doença, o 

trabalhador desta Autarquia, Álvaro Amaral Reis Melo, que, desde 7 de Janeiro 

de 2002, exercera o cargo de Chefe de Gabinete  do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, bem como a Presidência dos Serviços Municipais de 

Protecção Civil e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, 

cumulativamente, exerceu o cargo de Presidente da Direcção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, nele 

granjeando  amizade e respeito, ao mesmo tempo que incutia na tal 

Associação um inaudito dinamismo. 

               Pessoa dinâmica, franca, leal e, acima de tudo, defensora incansável 

e intransigente do bom nome e dos interesses de Fornos de Algodres, marcou 

indelevelmente todas as instituições que desinteressadamente serviu, bem 

como todos os cargos aos quais emprestou as qualidades humanas e grande 

parte da sua relativamente curta existência. 

                 Não pode, assim, o Executivo Municipal deixar passar despercebido 

este momento de perda e de expressar, especialmente junto dos seus 
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familiares e amigos, os seus votos de profundo pesar pela morte de alguém, 

cujo trabalho está bem próximo do realizado por outros ilustres fornenses. 

 

   

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E QUATRO 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA TREZE  DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

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

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 

do Rocha e Luís Miguel Ginja da Fonseca. Faltou a Srª Vereadora Drª Maria 

Isabel Batista Martins dos Santos, por se encontrar fora numa reunião em  

representação do Município. 

  Pelas dez horas,  foi declarada aberta a presente reunião. 

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

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÌDIO 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 2012. 

 

DÉCIMA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 
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  Foi presente à reunião a Décima Alteração ao Orçamento e a 

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

reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

aprovar as referidas alterações.  

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

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

reunião. 

  Eram  12,00 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E CINCO 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO  DE SETEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos vinte e oito dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e 

onze,  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 Naria 

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

do Partido Socialista Prof. António José Elvas do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO MUNICIPAIS 

 

                     Foi presente à reunião uma proposta apresentada pelos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, acerca da criação de bolsas de estudo 

Municipais, a qual aqui se dá como transcrito e se considera como fazendo 

parte integrante desta deliberação. Analisada a proposta o Senhor Presidente 

informou os presentes que a mesma se iria discutir numa próxima ocasião, em 

virtude do assunto  já  estar  a ser estudado pelso Serviços Municipais. 

 

OBRAS REALIZADAS PELA JUNTA DE FFEGUESIA DE INFIAS 

 

                   Perante aquilo que considerou um ataque à sua pessoa, o 

Vereador Prof. António José Elvas da Rocha, referiu ser completamente falsas 

as notícias postas a  circular de que ele estaria contra a realização de obras na 
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freguesia de Infias pela respectiva Junta, acrescentando que se alguma coisa 

referira, havia sido que algumas das mesmas possuiam graves deficiências de 

conceção e construção. 

 

ORDEM DO DIA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular  número 131, datado de 13 de Setembro,  referente 

aos titulares de cargos políticos aposentados. A Câmara tomou conhecimento. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 153/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou arquivar, tendo em conta 

que após uma visita ao local, verificou-se que o Sr. António dos Santos 

Carvalho, não teve qualquer responsabilidade no sucedido. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 223/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou aplicar a coima mínima 

de 140 euros (cento e quarenta Euros), podendo a interessada prestar serviço 

comunitário no CAO durante quatro dias.  

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA CÂMARA MUNICIPAL – Foi 

presente à reunião uma Informação dos Serviços Técnicos acerca de uma 

participação escrita feita pelo Sr. Júlio Martins, residente em Forcadas, 

freguesia de Matança, contra a instalação de um amáquina de gás para 

espantar aves numa vinha na qual é proprietário o Senhor Juliano Almeida 

Nunes Bento, residente em Matança. Analisado o assunto a Câmara deliberou 

dar conhecimento  deste parecer ao interessado para que o mesmo tome as 

medidas necessárias para a legalização do sistema de ruído. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                      Foi presente à reunião um requerimento de José Ribeiro de 

Oliveira, titular do alvará nº 22086/2004, para o exercício de actividade de 
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transporte de  táxi, a comunicar a transmissão da  licença de aluguer nº 7, à 

qual está  afecta a viatura ligeira de passageiros com a matrícula 96-39-NL 

para a firma Reboques A25, Lda. A Câmara deferiu. 

                 Foi presente à reunião  um requerimento de António da Costa 

Albuquerque, titular da praça de táxi, com a licença nº 17, da freguesia de Vila 

Soeiro do Chão, a declarar que desiste de todos os direitos  a que assistem 

relativamente à referida autorização e a solicitar que a mesma seja averbada 

em nome de António Pacheco de Albuquerque, com residência em Fornos de 

Algodres. A Câmara deferiu. 

                   Foi presente à reunião um requerimento de António Pacheco de 

Albuquerque, residente em Fornos de Algodres, a solicitar que a praça de táxi, 

com a licença nº 17 seja averbada em seu nome, uma vez que o Sr. António da 

Costa Albuquerque desiste da actividade a seu favor. A Câmara deferiu. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                   Foi presente à reunião um requerimento de Maria Rosa Santos 

Rodrigues da Silva,residente em Maceira, a solicitar licença para reconstrução 

de uma edificação unifamiliar. A Câmara deferiu conforme informação dos 

Serviços Técnicos.           

                  Foi presente à reunião um requerimento de Mário Manuel Ferreira 

Ribeiro, residente em Fornos de Algodres, a solicitar a alteração do projecto de 

drenagem de águas residuais. A Câmara deferiu conforme informação dos 

Serviços Técnicos.  

 

DÉCIMA PRIMEIRA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Décima Primeira Alteração ao 

Orçamento e a Décima Primeira Alteração ao Plano de Actividades, as quais 

aqui se dão como reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante 

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

aprovar as referidas alterações.  
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ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

  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 acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E SEIS 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA DOZE  DE OUTUBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos doze dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e onze,  

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 Naria 

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

do Partido Socialista Prof. António José Elvas do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à 

reunião um ofício, a remeter as contas relativas à epoca transacta, bem como a 

acta de tomada de posse. A Câmara deliberou atribuir uma verba de 15.000,00 

Euros (quinze mil Euros), para  aépoca desportiva de  2011/2012, devendo ser 

pagos 7.500 Euros durante o corrente ano e o restante em 2012. 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

FORNOS DE ALGODRES – Foi presente à reunião  um ofício número 216, 

datado de 23 de Agosto a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face a 

despesas com combustível e alimentação durante o período de incêndios 

florestais. Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um 

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL – Foi presente à reunião um ofício 

circular numero 200000, datado de 10 de Outubro, a remeter moção aprovada 
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pela Assembleia Municipal, acerca da execução dos traçados do IC 6, IC 7 e IC 

37. A Câmara tomou conhecimento. 

DIRECÇÃO GERAL DA SAÚDE – Foi presente à reunião um ofício número 

10709, datado de 27 de Setembro, a convidar o Município a participar nos 

eventos e actividades previstas para  assinalar o Dia Mundial da Diabetes.  A 

Câmara tomou conhecimnto. 

CARLOS LEITÃO – Foi presente à reunião um mail, datado de 10 de Outubro, 

a expor e a lamentar o facto de junto ao pelourinho de Fornos de Algodres, na 

zona de protecção,  existir uma esplanada. A Câmara tomou conhecimento. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA – foi presente à reunião um ofício  número 

4479, datado de 7 de Outubro a remeter a tomada de posição da Câmara 

Municipal de Moura sobre o Documento Verde da Reforma ad Adminsitração 

Local. A Câmara tomou conhecimento. 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – Foi presente à 

reunião uma informação sobre a análise efectuada à Minuta do protocolo 

apresentada pelo Inatel, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como 

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

deliberou, concordar com a informação dos Serviços. 

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

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 250/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto, a Câmara deliberou aplicar a coima mínima 

de 140 euros (cento e quarenta Euros). 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                    Foi presente à reunião um requeriemnto de José Cabral Sousa, 

residente em Fornos de Algodres , na qualidade de Gerente da Firma Delidoce 

Cafetaria Pastelaria e Pão Quente, Lda, a requerer o averbamento do alvará 

higio-sanitário do veículo de transporte e venda de pão com a marca Renault, 

matrícula 06-AT-97, em nome da Padaria Pastelaria Delícia das  Beiras, Lda. A 

Câmara deferiu. 
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OBRAS PARTICULARES 

 

         Foi  presente à reunião um requerimento de Luís Manuel Vicente 

Sequeira, residente em Figueiró da Granja, a solicitar licença para reconstrução 

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

informação dos Serviços Técnicos. 

 

OBRAS MUNICIPAIS 

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE 

 FORNOS DE ALGODRES 

 

                    Foi presente à  reunião uma Informação dos Serviços Técnicos, a 

dar conta da necessidade de se realizarem trabalhos imprevistos 

imprescindíveis ao bom funcionamento das infraestruturas e da finalidade a 

que se destina, a qual aqui se dá como transcrita e se considera como fazendo 

parte integrante desta deliberação. Analisado o assunto a Câmara deliberou 

por unanimidade aprovar os trabalhos imprevistos e preços. à Contabilidade 

para pagamento depois de cabimentado.  

 

PROPOSTA  DE  REGULAMENTO DO  CEMITÉTRIO MUNICIPAL 

 

          Foi presente à reunião uma Proposta de Regulamento do 

Cemitério Municipal de Fornos de Algodres, documento que aqui se dá como 

reproduzido e se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. 

                      Analisado o documento em causa e tendo em conta que o 

mesmo poderá, durante o período de submissão  a discussão pública, ser 

objecto de análise mais aprofundada, acolhendo as alterações que se vierem a 

revelar pertinentes, a  Câmara deliberou, por unanimidade, submetê-lo à 

apreciação da Assembleia Municipal e posterior submissão  a inquérito público. 

 

DÉCIMA SEGUNDA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

SEGUNDA  ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 
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  Foi presente à reunião a Décima Segunda Alteração ao 

Orçamento e a Décima Segunda Alteração ao Plano de Actividades, as quais 

aqui se dão como reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante 

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

aprovar as referidas alterações.  

 

ENCERRAMENTO DA ACTA  

 

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

reunião. 

  Eram  12,00 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E SETE 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E UM  DE OUTUBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

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

onze,  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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE   

REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 

                       Foi presente à reunião o relatório de Acompanhamento do 

contrato de Reequilíbrio Financeiro relativo ao 3º trimestre de 2011, o qual aqui 

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

A Câmara tomou conhecimento. 

 

ORDEM DO DIA 

 

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVA DE 

FORNOS DE ALGODRES – Foi presente á reunião um ofício circular número 

01/2011, datado de 8 de Outubro, a informar da iniciação do projecto de 

implementação de gestão da qualidade de serviços sociais na Instituição. A 

Câmara deliberou dar plenos poderes à Drª Isabel para tratar assunto. 
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AUTO DE DECLARAÇÃO – Foi presente à reunião o Auto de Declaração 

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 51/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto, a Câmara deliberou arquivar tendo em conta 

que foi reposta a legalidade. 

AUTO DE DECLARAÇÃO – Foi presente à reunião o Auto de Declaração 

referente ao Processo de Contra-Ordenação número 154/11, o qual aqui se dá 

como transcrito e se considera como fazendo parte integrante desta 

deliberação. Analisado o assunto, a Câmara deliberou arquivar tendo em conta 

que foi reposta a legalidade. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Manuel de Jesus 

Santos, residente em Fornos de Algodres, a solicitar licença para a construção 

de uma edificação unifamiliar. A Câmara deferiu conforme informação dos 

Serviços Técnicos. 

                 Foi presente à reunião um requerimento de Arquimodern – 

Engenharia, Lda, a solicitar licença  para  a construção de um armazém na 

Zona Industrial de Juncais. A Câmara deferiu conforme informação dos 

Serviços Técnicos. 

 

ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO COM A 

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA DE 

FORNOS DE ALGODRES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR. 

 

                  Na sequência do Protocolo celebrado com a Associação de 

Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres, com vista a 

regular as  condições  de cooperação no âmbito  do Programa de Expansão  e 

desenvolvimento da Educação Pré-escolar,  e dado que o mesmo revela um 

alcance limitado, tendo  em conta as AEC – Actividades Enriquecimento 

Curricular dos alunos do 1º CEB, passíveis de colaboração por parte daquela 

instituição, a Câmara deliberou, por unanimidade alterar o Protocolo celebrado 



106 

 

com a mesma,  alargando o âmbito da cooperação entre as duas instituições 

naquela matéria, conforme documento que foi presente à reunião e que se 

considera como fazendo parte integrante desta deliberação. 

 

INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO DE  

APOIO AO OVINICULTOR 

 

  Foi presente à reunião uma Informação do Gabinete de Apoio ao 

Ovinicultor, sobre o apoio prestado aos Produtores de Queijo para o ano 

produtivo de 2011/2012, 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 atribuição do subsídio aos 

produtores, devendo a referida verba ser incluída no Orçamento. 

 

DÉCIMA TERCEIRA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

TERCEIRA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Décima Terceira Alteração ao 

Orçamento e a Décima Terceira Alteração ao Plano de Actividades, as quais 

aqui se dão como reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante 

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

aprovar as referidas alterações. 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

 

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

reunião. 

  Eram  12,00 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E OITO 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA NOVE  DE NOVEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos nove dias do mês de Novembro, do ano de dois mil e onze,  

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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

ORDEM DO DIA 

 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ÁREAS CLASSIFICADAS DO CENTRO 

E ALTO ALENTEJO – Foi presente à reunião um ofício com a referência 

21045/2011, a remeter informação sobre ruído associado a espantamento de 

aves. A Câmara tomou conhecimento. 

GABINETE DO  MINISTRO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS 

PARLAMENTARES – Foi presente à reunião um  ofício datado de 17 de 

Outubro, a informar que foi colocado em discussão pública o Documento Verde 

da Reforma da Administração Local. A Câmara tomou conhecimento. 

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS – Foi presente à reunião um 

mail a remeter uma breve nota sobre a proposta de lei do Orçamento de 

Estado e com o objectivo de esclarecimento, no domínio do endividamento dos 

municípios. A Câmara tomou conhecimento. 
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ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL, RECREATIVA E 

DESPORTIVA  DE SÃO PEDRO DE INFIAS – Foi presente à reunião um 

ofício, datado de 30 de Outubro a solicitar autorização para a realização do 1º 

grande circuito em atletismo – “Por Terras do Deus Mercúrio”. A Câmara tomou 

conhecimento. 

 

OBRAS PARTICULARES 

 

  Foi presente à reunião um requerimento de Fernanda Maria 

Lopes Amaral Silva, a solicitar licença para a construção de um 

estabelecimento de preparação de produtos à base de carne (actividade 

produtiva local). Analisado o assunto a Câmara deferiu conforme Informação 

dos Serviços Técnicos. 

 

PERMUTA DE IMÓVEIS / JUNTA DE FREGUESIA DE INFIAS 

 

                   Na sequência da solicitação da Junta de Freguesia de Infias, 

efectuada através do ofício  número 06, datado de 6 de Fevereiro de 2011, 

oportunamente apreciado pela Câmara Municipal, foi presente à reunião um 

Parecer Jurídico sobre o assunto, documento que aqui se dá como reproduzido 

e  se considera como fazendo parte integrante desta deliberação. 

                 Analisado o assunto e tendo em conta a complexidade processual 

que o mesmo encerra, a Câmara deliberou, por unanimidade, aguardar uma 

melhor oportunidade para efectuar o negócio em causa. 

 

DÉCIMA QUARTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

QUARTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Décima Quarta Alteração ao Orçamento 

e a Décima Quarta Alteração ao Plano de Actividades, as quais aqui se dão 

como reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

aprovar as referidas alterações. 
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EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DA 

ENVOLVENTE DO HOTEL SERRA À VISTA  E TERMAS DE S. MIGUEL 

 

                  Tendo em conta  o andamento das obras respectivas, bem como os 

compromissos do Município assumidos sobre tal matéria, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, abrir concurso público urgente para a realização da 

empreitada de Construção de Infra-estruturas da Envolvente do Hotel Serra à 

Vista e Termas de S. Miguel (Posto de Transformação e Gerador). 

 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

 

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

reunião. 

  Eram  12,00 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO VINTE E NOVE 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS 

DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE NOVEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

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

onze,  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 do 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 acta da reunião 

anterior,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

ORDEM DO DIA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um ofício circular número 151/2011, a remeter a Resolução do 

Conselho Geral sobre a Proposta de lei do Orçamento de estado para 2012. A 

Câmara tomou conhecimento. 

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA – Foi presente à reunião um ofício número 

4621/2011/SC, datado de 9 de Novembro, a dar conhecimento da intervenção 

efectuada na Empreitada de Abastecimento de Água – captação de Ponte de 

Juncais. A Câmara tomou conhecimento. 

BATUTA DA ALEGRIA – Foi presente à reunião um ofício, datado de 18 de 

Outubro, a solicitar um apoio financeiro para  aquisição de uma viatura. 

Analisado o assunto a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio 

no valor de 1.000,00 Euros (mil Euros), a cabimentar em 2012. 
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REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

        Foi presente à reunião um requerimento de Lúcio José Neves da 

Costa, residente em Mangualde, a solicitar  a concessão de um lugar no 

Mercado Municipal, para venda de calçado. Analisado o assunto e conforme 

informação do Fiscal  Municipal a Câmara deferiu.  

                    Foi presente à reunião um requerimento de Rui Manuel S. Santos, 

residente em Vilar Seco, Nelas,  a solicitar  a concessão de um lugar no 

Mercado Municipal, para venda de malhas e miudezas. Analisado o assunto e 

conforme informação do Fiscal  Municipal a Câmara deferiu. 

                    Foi presente à reunião um requerimento de Maria de Fátima 

Fernandes Pinto, residente em Mangualde,  a solicitar  a concessão de um 

lugar no Mercado Municipal, para venda de malhas e miudezas. Analisado o 

assunto e conforme informação do Fiscal  Municipal a Câmara deferiu. 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Norberto Figueiredo 

Martins, residente em Cativelos,  a solicitar  a renovação do cartão de vendedor 

ambulante. A Câmara deferiu. 

 

OBRAS PARTICULARES  

 

                 Foi presente à reunião um requerimento da Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Fornos de Algodres, a solicitar licença para 

construção de um edifício destinado a Casa Paroquial. Analisado o assunto e 

conforme informação dos Serviços Técnicos a Câmara deferiu. 

 

DÉCIMA QUINTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

QUINTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Décima Quinta Alteração ao Orçamento 

e a Décima Quinta Alteração ao Plano de Actividades, as quais aqui se dão 

como reproduzidas e se consideram como fazendo parte integrante desta 

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

aprovar as referidas alterações. 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 

 

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

reunião. 

  Eram  12,00 horas. 

                     Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, 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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ACTA NÚMERO TRINTA 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE 

ALGODRES, REALIZADA NO DIA DOZE DE DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos doze dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e onze,  

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 do 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. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

ORDEM DO DIA 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail referente  aos custos com o fornecimento de energia elétrica 

para  a iluminação e sinalização de estradas nacionais  fora dos aglomerados 

populacionais. A Câmara deliberou seguir as sugestões da A.N.M.P. e remeteu 

ao Engº Alberto. 

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

30 de Novembro, a enviar o texto da apreciação parlamentar ao decreto Lei nº 

111/2011, de 28 de Novembro que sujeita os lanços e sublanços das 

autoestradas  SCUT do Algarve, da Beira Interior, do Interior Norte e da Beira 

Litoral / Beira Alta ao regime de cobrança de taxas de portagem aos 

utilizadores, entregue pelo PCP. A Câmara tomou conhecimento. 
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – Foi presente 

à reunião um mail, datado de 30 de Novembro, referente  ao licenciamento 

zero. Incorporação de critérios adicionais nos Regulamentos municipais. 

Ocupação de domínio público. Afixação de publicidade. A Câmara deliberou 

remeter ao Dr. Ângelo para propor eventualmente as alterações aos 

regulamentos propostos. 

ÁGUAS DE PORTUGAL – Foi presente á reunião um ofício número 

SI011100215, datado de 29 de Novembro, a apresentar cumprimentos de 

despedida ao acabar o mandato de presidente do conselho de administração. 

A Câmara tomou conhecimento. 

GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” – Foi presente à reunião um ofício, 

datado de 23 de Novembro,  a remeter o Projeto de Resolução que recomenda 

ao governo a realização de relatório ambiental e a discussão pública do plano 

estratégico de transportes. A Câmara tomou conhecimento. 

INFORMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL – Foi presente à reunião uma 

Informação  da Técnica de Serviço Social, acerca de um pedido de apoio para 

desinfestação de habitação, 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 atribuir o subsídio solicitado no valor de 

307.50Euros (trezentos  e sete euros e cinquenta cêntimos), depois de 

cabimentada a verba. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                  Foi presente à reunião um requerimento de José Augusto Gomes 

Mercês,  a solicitar que seja autorizado a mudança do nome da firma 

“Reboques da A25” para o nome individual, na concessão de exploração do 

Bar da Central de Camionagem de Fornos de Algodres. A Câmara deferiu. 

                  Foi presente à reunião um requerimento de Manuel Pedro Faustino 

da Costa e Maria Ivone Furtado Rosa F. da Costa, a solicitar que sejam 

constituídos em compropriedade os prédios inscritos na matriz predial rústica 

sob os artigos 1498, 1507, 1521,1156, 1022 e 1228 da freguesia de Sobral 

Pichorro,  a favor de seus filhos Ana Patrícia F. Faustino da Costa e Pedro 
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Miguel F. Faustino da Costa. Analisado o assunto e conforme a Informação dos 

Serviços Técnicos a Câmara deferiu. 

                     Foi presente à reunião um requerimento de Manuel Pedro 

Faustino da Costa, Maria Ivone Furtado Rosa Faustino da Costa e Maria 

Casimira Furtado Lourenço, a solicitar que sejam constituídos em 

compropriedade os prédios inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 

1024, 1153 e 1155 da freguesia de Sobral Pichorro, a favor de seus filhos e 

sobrinhos, Ana Patrícia F. Faustino da Costa e Pedro Miguel F. Faustino da 

Costa. Analisado o assunto e conforme a Informação dos Serviços Técnicos a 

Câmara deferiu. 

                     Foi presente à reunião um de Maria Casimira Furtado Lourenço, a 

solicitar que sejam constituídos em compropriedade os prédios inscritos na 

matriz predial rústica sob os artigos 1244, 1426, 1438, 1511 e 1515 da 

freguesia de Sobral Pichorro, a favor de seus filhos e sobrinhos, Ana Patrícia F. 

Faustino da Costa e Pedro Miguel F. Faustino da Costa. Analisado o assunto e 

conforme a Informação dos Serviços Técnicos a Câmara deferiu. 

 

DÉCIMA SEXTA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

SEXTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Décima Sexta Alteração ao Orçamento e 

a Décima 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. 

 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2012  

 

                      Foram presentes  à reunião as Grandes Opções do Plano – 

Plano Plurianual de Investimento e Atividades Mais Relevantes e Orçamento 

para dois mil e doze, documentos que aqui se dão como reproduzidos e se 

consideram como fazendo parte integrante desta deliberação. 

                    Antes da discussão dos documentos em causa, o Senhor 

Presidente comunicou aos presentes que poderiam, querendo, apresentar 
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sugestões, no sentido de  alterar e, eventualmente, melhorar, após o que os 

Senhores Vereadores do Partido Socialista referiram pretender incluir nos 

mesmos uma rúbrica com a designação “Bolsas de Estudos”, apoios a atribuir 

a partir do próximo ano , mediante regulamento a elaborar. 

                   Passando à votação dos Documentos citados, a Câmara deliberou, 

por maioria,  com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, 

aprovar aqueles documentos. 

                  Justificando a sua tomada de posição, os Senhores Vereadores do 

Partido Socialista apresentaram uma declaração de voto, cujo teor a seguir se 

transcreve:  

                “Sempre entendemos que é cada vez mais pertinente equilibrar as 

despesas correntes com as receitas correntes, o que em nosso entender mais 

uma vez não se efetivará, seria possível sim se incentivássemos uma maior 

contenção nas despesas correntes de modo a libertar verbas que 

complementassem, as despesas de capital. 

                 Em virtude do Município de Fornos de Algodres estar obrigado a 

cumprir um Plano de Reequilíbrio Financeiro, autorizado e controlado pela 

tutela, continuamos a não ter conhecimento de qualquer evidência sobre o 

cumprimento desse mesmo plano. 

                 Com estas constatações/pressupostos e porque constantes 

alterações /revisões têm vindo a ser efetuadas nos últimos Orçamentos 

apresentados, o que desvirtualiza e dá pouca credibilidade aos mesmos, o 

nosso sentido de voto é a abstenção.” 

                 Perante esta tomada de posição, o Senhor Presidente da Câmara 

referiu que o equilíbrio entre receitas e despesas corrente é um  dos principais 

objetivos da gestão do Executivo, embora difícil de alcançar, tendo 

acrescentado que o Plano de Reequilíbrio Financeiro está a ser  

escrupulosamente cumprido e que  a única evidência de tal cumprimento é de 

facto a inexistência de quaisquer reparos por parte da Tutela. 

                   Mais deliberou, por unanimidade,  ao abrigo do disposto no artigo 

64º, número 6, alínea a), conjugado com o artigo 53º número 2, alínea b) 

ambos da Lei Número 169/99, de 18 de Setembro, com a redação introduzida 

pela Lei Número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter aqueles documentos à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal. 
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QUARTA REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE  

DOIS MIL E ONZE 

 

                   No âmbito do ponto da Ordem de Trabalhos relativo à “IV Revisão 

aos Documentos Previsionais Para 2011”, o Senhor Presidente deu 

conhecimento à Câmara que, tendo em conta a necessidade de, ainda durante 

o corrente ano, dar continuidade à execução das infraestruturas  do Hotel Serra 

à Vista e das Termas de S. Miguel, bem como de arrecadar algumas receitas 

imprevistas, nomeadamente as resultantes do aumento dos níveis de 

financiamento de alguns projetos em curso, seria necessário acautelar 

naqueles Documentos estas modificações. 

                   Nestes termos, foram presentes à reunião os documentos de 

suporte à IV Revisão aos Documentos Previsionais Para 2011, os quais aqui se 

dão como reproduzidos e se consideram como fazendo parte integrante desta 

deliberação. 

                  Após a análise dos Documentos citados,   a Câmara deliberou, por 

unanimidade, concordar com a Revisão em causa e submete-la  à aprovação 

da Assembleia Municipal. 

 

ENCERRAMENTO DA ATA 

 

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

reunião. 

  Eram  12,00 horas. 

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

José Ângelo Duarte Andrade, Técnico Superior Assessor Principal da Câmara 

Municipal de Fornos de Algodres, subscrevo. 

O Presidente da Câmara 

 

_________________________________ 

 

O Secretário 

 

____________________________________ 
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ATA NÚMERO TRINTA E UM 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE 

ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos vinte e dois  dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e 

onze,  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 do 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. 

De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

CORRESPONDÊNCIA DIVERSA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FORNOS DE ALGODRES -  Foi presente 

à reunião um ofício datado de 16 de Dezembro,  a informar sobre a eleição e 

tomada de posse dos novos órgãos sociais. A Câmara tomou conhecimento. 

ÁGUAS DO ZÊZERE E CÔA – Foi presente à reunião  um ofício, datado de 15 

de Dezembro a informar sobre a situação financeira da empresa. A Câmara 

tomou conhecimento. 

AMI – Foi presente à reunião um oficio a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro. A Câmara  deliberou arquivar. 

SPAUTORES – SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES – Foi presente à 

reunião um ofício, datado de 6 de Dezembro, a informar que estão abertas as 

candidaturas para o Prémio para a melhor programação cultural autárquica. A 

Câmara remeteu à Drª Isabel Santos para tratar do assunto.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA – Foi presente à reunião um mail 

relativamente à contestação apresentada pelo Dr. Francisco Pimentel, 

relativamente à contestação apresentada no tribunal sobre o processo contra 

as Águas do Zêzere e Côa. A Câmara tomou conhecimento. 

TURIPORTUGAL – Foi presente à reunião um ofício a propor um espaço 

publicitário na edição do mês de Janeiro. A Câmara deliberou arquivar por falta 

de verbas disponíveis. 

ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL – Foi 

presente  à reunião  um ofício datado de 12 de Dezembro  a propor  a 

assinatura do acordo de cooperação entre a Delegação da Guarda e a Câmara 

Municipal de Fornos de Algodres. A Câmara deliberou arquivar. 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE MINIGOLFE – Foi presente à reunião um 

ofício com a referência FPM-D045, datado de 13 de Dezembro, a convidar  o 

Município a  apresentar candidatura à realização  da prova da taça de Portugal 

no concelho.  A Câmara deliberou arquivar. 

STAL – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

– Foi presente à reunião um mail, datado de 12 de Dezembro, referente à 

reforma do Governo. A Câmara tomou conhecimento. 

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – Foi presente à reunião um mail a 

remeter a apreciação parlamentar sobre o regime de cobrança de taxas de 

portagens nas Scut’s.  A Câmara tomou conhecimento. 

MARIA LUÍSA PAULO SIMÕES – Foi presente à reunião uma proposta para  a 

compra de azeitona do olival da Vinha e do Olival dos Pombais, no valor de 

20.00 Euros. A Câmara deliberou aceitar a proposta. 

 

REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

                     Foi presente à reunião um requerimento da Associação 

Desportiva de fornos de Algodres,  a solicitar autorização para utilizar os muros 

que delimitam o Estádio Municipal, para colocação de tarjas de publicidade. A 

Câmara deferiu, desde que  sejam nos espaços interiores do estádio. 

                   Foi presente à reunião um requerimento de  Graça Maria Pina 

Costa Lopes, residente em Fornos de Algodres, a  solicitar autorização para  

venda do imóvel 162 A sito na Zona Industrial de Fornos de Algodres e inscrito 
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na Conservatória do Registo Predial de Fornos de Algodres. A Câmara 

autorizou. 

 

REESTRUTURAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA 

 

     Foi presente à reunião uma Informação do Arquiteto Carlos Gomes, a 

propor  alteração à composição da Comissão de Toponímia, em virtude do 

falecimento de um dos seus elementos, a qual aqui se dá como transcrita e  se 

considera como fazendo parte integrante desta deliberação. Analisado o 

assunto a Câmara tomou conhecimento. 

 

DÉCIMA SÉTIMA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

SÉTIMA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Décima Sétima Alteração ao Orçamento 

e a Décima 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. 

 

ENCERRAMENTO DA ATA 

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

reunião. 

  Eram  12,00 horas. 

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

José Ângelo Duarte Andrade, Técnico Superior Assessor Principal da Câmara 

Municipal de Fornos de Algodres, subscrevo. 

 

O Presidente da Câmara 

 

_________________________________ 

 

O Secretário 

____________________________________ 
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ATA NÚMERO TRINTA E DOIS 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

FORNOS DE ALGODRES, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 

 

                     Aos vinte e oito  dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e 

onze,  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 do Rocha e Luís Miguel Ginja da 

Fonseca. 

  Pelas catorze horas,  foi declarada aberta a presente reunião. 

                     De seguida trataram-se os seguintes assuntos: 

 

ORDEM DO DIA 

 

DÉCIMA OITAVA  ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL E DÉCIMA 

OITAVA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

 

  Foi presente à reunião a Décima Oitava Alteração ao Orçamento 

e a Décima Oitava 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. 
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  Eram  15,00 horas. 

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

José Ângelo Duarte Andrade, Técnico Superior Assessor Principal da Câmara 

Municipal de Fornos de Algodres, subscrevo. 

 

O Presidente da Câmara 

 

_________________________________ 

 

O Secretário 

____________________________________ 


