
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2016

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 14/2016

PRESIDÊNCIA: Fernando Firão Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal..

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues

Romeu Monteiro Pereira

Monteiro, vereadores. —

Fernandes, Hélio

AUSÊNCIAS:

SECRETARIOU: Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administração Geral e Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS:

HORA DE ABERTURA: 9 horas e 35 minutos.

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em

da respectiva reunião. ___________

minuta no final
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1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

II - ORDEM DO DIA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

194 — Dia Internacional da Juventude / Comemorações

Presente um e-mali (reg. 2358, de 6/jul.), apresentado pelo

Instituto Português do Desporto e Juventude, IP e através do

qual o Município de Boticas é convidado a participar na

comemoração do “Dia Internacional da Juventude”, que terá

lugar no próximo dia 12 de agosto, através da gratuitidade no

acesso a serviços coordenados pelos Municípios,

nomeadamente transportes, piscinas, museus, parques,

concertos, ateliers, entre outros, aos jovens com idades

compreendidas entre os 12 e os 30 anos. ______________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

atendendo ao interesse que a iniciativa representa para a

juventude do concelho, deliberou, por unanimidade, aderir a

esta comemoração, estabelecendo a entrada gratuita nas

piscinas municipais para os jovens com idades compreendidas

entre os 12 e os 30 anos, nos termos do n.0 2 do artigo 25.~

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais.

195 — “Verão em Festa” 2016

Dando continuidade às iniciativas de anos anteriores, o “Verão

em Festa 2016” apresenta-se forte e com um número

reforçado de atividades lúdicas, recreativas e cultu rais
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distribuídas pelos meses de julho e agosto, a que se juntam as

actividades do “Verão em Festa 2016 nas Freguesias”, a

realizar este ano pela primeira vez, garantindo muita

animação nas noites longas de verão, com a Praça do

Município a ser o principal palco, procurando dinamizar o

centro da vila e proporcionando um ambiente de festa e

animação nesta altura do ano em que a população do concelho

praticamente triplica, fruto da presença dos muitos

conterrâneos que passam férias na sua terra natal nesta época

do ano. A música popular e de baile ocuparão um plano de

destaque durante este verão. _________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse da iniciativa, que trará animação às

noites dos meses de verão, deliberou, por unanimidade,

autorizar a sua realização, bem como das necessárias

despesas, a que correspondem os compromissos n.° 1850 a

1928.

Na sequência da deliberação tomada em reunião

14 de outubro de 2015, a qual autorizou

procedimento para a elaboração do Regul m

referência, foi agora presente, para submissão a

pública, o projeto de “Regulamento de Serv

Abastecimento Público de Água”, o qual estabelece as

Município de Boticas 20.07.2016

196 - Projeto de

Abastecimento Público

Pública

“Regulamento de Serviço de

de Água” / Submissão Consulta

realizada em

o início do

a ento em

consulta

iço de

regras a
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que obedece o serviço de abastecimento público de água aos

utilizadores finais nb Município de Boticas. _____________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, submeter o projeto de

Regulamento em causa a Consulta Pública, nos termos do no

1, do artigo 1O1.°, do Código do Procedimento Administrativo

e pelo prazo de 30 dias, para recolha de sugestões por parte

dos Munícipês, procedendo à sua publicitação na 2~ Série do

Diário da República. ________________________________________

197 - Projeto de “Regulamento de Serviço de Saneamento

de Águas Residuais Urbanas” / Submissão Consulta

Pública

Na sequência da deliberação tomada em reunião realizada em

14 de outubro de 2015, a qual autorizou o início do

procedimento para a elaboração do Regulamento em

referência, foi agora presente, para submissão a consulta

pública, o projeto de “Regulamento de Serviço de Saneamento

de Águas Residuais Urbanas”, o qual estabelece as regras a

que obedece o serviço de saneamento de águas residuais no

Município de Boticas. ___________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, submeter o projeto de

Regulamento em causa a Consulta Pública, nos termos do n0

1, do artigo 101.0, do Código do Procedimento Administrativo

e pelo prazo de 30 dias, para recolha de sugestões por parte

dos Munícipes, procedendo à sua publicitação na 2~ Série do
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Diário da República.

198 - Projeto de “Regulamento de Serviço de Gestão de

Resíduos Urbanos” / Submissão Consulta Pública

Na sequência da deliberação tomada em reunião realizada em

14 de outubro de 2015, a qual autorizou o início do

procedimento para a elaboração do Regulamento em

referência, foi agora presente, para submissão a consulta

pública, o projeto de “Regulamento de Serviço de Gestão de

Resíduos Urbanos”, o qual estabelece as regras a que obedece

o serviço de gestao dos residuos no Município de Boticas. _____

Deliberação: A

deliberou, por

Regulamento em

1, do artigo 101

e pelo prazo de

dos Munícipes,

Diário da República

Câmara Municipal tomou conhecimento e

unanimidade, submeter o projeto de

causa a Consulta Pública, nos termos do n°

•0, do Código do Procedimento Administrativo

30 dias, para recolha de sugestões por parte

procedendo à sua publicitação na 2~ Série do

Município de Botica 20 .07 . 20 tG
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

199 — Mapa de Reporte Referente ao mês de Junho de

2016 / Aprovisionamento

De acordo com a “Proposta de Autorização Genérica para

Dispensa de Parecer Prévio da Câmara na Celebração de

Contratos de Prestação de Serviços, aprovada em reunião de

05 de agosto de 2015 e tendo em conta a alínea d) do seu n.°

8, apresenta-se agora o correspondente “Mapa de Reporte”..

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.



OUTROS

200 - 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 ata em

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

artigo 57°, da Lei no 75/2013, de 12 de Setembro, a qual vai

ser assinada pelos membros presentes e por mim, Dr. Manuel

Augusto da Silva Barreira, Diretor do Departamento de

Administração Geral e Finanças, que a mandei elaborar. ______

Seguidamente, pelo Presidente da Câmara, foi declarada

encerrada a reunião eram 10 horas e 05 minutos. _____________

Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n0 2, do artigo 57•0, da Lei n°

75/2013, de 12 de Setembro, foi elaborada a presente acta, a

qual está conforme o texto integral aprovado em minuta e que

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

Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do Departamento

de Administração Geral e Finanças, que a mandei

elabora
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