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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 13/2013

PRESIDÊNCIA: Eng.° Fernando Pereira Campos, Presidente da

Câmara Municipal. _______________________________

VEREADORES PRESENTES: Eng.a Sandra Isabel André dos

Reis, Dr.a Maria do Céu Domingues Fernandes e

António Pereira dos Penedos, vereadores.

AUSÊNCIAS: Fernando Eirão Queiroga, vereador, por se

encontrar em serviço oficial da Autarquia.

SECRETARIOU: Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Director

do Departamento de Administração Geral e

Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS:

HORA DE ABERTURA: 11 horas e 30 minutos. _______________

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em minuta no final

da respectiva reunião. ___________________________

Município de Boticas 07.06.2013

Mod. 752-C — trqfinai-Águedo



1 - ORDEM DO DIA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

183 — Proposta de Protocolo de Adesão à “Rede Casas d~

Conhecimento”

Presente a proposta de protocolo referida em epígrafe, a

ntre o Município de Boticas e actuais parceiros da

Casas do Conhecimento”(Associação CCG/ ZGDV —

e Computação Gráfica, Universidade do Minho,

de Fafe, Municípios de Paredes de Coura, Vieira do

ila Verde) e a qual tem por objeto, entre outros, a

área do Município de Boticas de uma infraestrutura

cnológica, humana e local, atuando como um

dinamizador da Sociedade do Conhecimento e

na região, de modo a apoiar e desenvolver

benefícios ao maior número

o a atractividade, bem como

desenvolvimento económico e

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida proposta de protocolo, bem como dos direitos e

obrigações estabelecidas na mesma e deliberou, por

unanimidade, concordar com o seu teor, aprovando-a. _________

celebrar e

“Rede de

Centro d

Município

Minho e V

criação na

física, te

elemento

Inovação

actividades que proporcionem

possível de cidadãos, reforçand

proporcionando um aumento do

social sustentado da região.



DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
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184 — Complexo Mineiro Antigo

Terva - Fase II / Adjudicação

Na sequência da deliberação tom

17 de Abril de 2013, foi agora

processo da empreitada em

competente Relatório Prelimin

pelo Júri do Concurso e ainda o

do Vale Superior do Rio

ada na reunião realizada em

presente o correspondente

epígrafe, acompanhado do

ar, oportunamente elaborado

consequente Relatório Final. —

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento, bem

como do teor dos correspondentes relatórios do Júri do

Concurso e deliberou, por unanimidade, efetuar a adjudicação

da empreitada de “Complexo Mineiro Antigo do Vale Superior

do Rio Terva - Fase II”, à firma “Sincof - Sociedade Industrial

de Construções Flaviense, S.A”, com sede em Chaves, pelo

preço global de Duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e

vinte e nove euros e vinte e nove cêntimos (241.429,29 €),

valor ao qual será acrescido o IVA à taxa legal em vigor de

6%, a que corresponde o compromisso n.° 1213. ______________

Município de Boticas
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OUTROS

185 - Aprovação da Acta em Minuta e Encerramento da

Reunião

E não havendo mais assuntos a tratar, a Câmara Municipal

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no n°3, do

artigo 92°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção

dada pela Lei n°5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser

assinada pelos membros presentes e por mim, Dr. Manuel

Augusto da Silva Barreira, Director do Departamento de

Administração Geral e Finanças, que a mandei elaborar.

Seguidamente, pelo Vice-Presidente da Câmara, foi declarada

encerrada a reunião eram 11 horas e 50 minutos.

Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n° 2, do artigo 92.0, da Lei

n°169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n°5-

A/2002, de 11 de Janeiro, foi elaborada a presente acta, a

qual está conforme o texto integral aprovado em minuta e

vai ser assinada pelo Presidente da Câmara e por mim, Dr.

Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do Departam

de Administração Geral e Finanças, que a

elaborar


