
70

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 20/2015

PRESIDÊNCIA: Fernando Eirão Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal.

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fe rn a ndes, Hélio

Romeu Monteiro Pereira Martins e Ana Luísa Pires

AUSÊNCIAS:

Monteiro, vereadores.

SECRETARIOU: Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administraçào Geral e Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS:

HORA DE ABERTURA: 9 horas e 30 minutos.

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada

da respectiva reunião. ________

em minuta no final

Municipio de Boticas

Mod. 752.C —. Grafinal-Agueda

14.10. 20 15



1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

II - ORDEM DO DIA__________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

232 — Zona envolvente Parque Empresarial de Boticas

/Aquisição de Parcela de Terreno / Aprovação

Verificando-se a necessidade da aquisição de uma parcela de

terreno pertencente à senhora Aida Gonçalves Medeiros

Rodrigues, a fim da mesma integrar o domínio publico

municipal, foi presente uma informação da Divisão de Gestão

e Administração do Território, cujo conteúdo a seguir se

transcreve na íntegra: “Tendo em conta que esta Autarquia

pretende levar a efeito a melhoria da circulação automóvel na

zona envolvente do Parque Empresarial de Boticas, torna-se

necessário proceder à aquisição de um prédio. Após visita ao

local, proponho a V. Exa., a aquisição de um prédio rústico

pertencente à Sr. a Aida Gonçalves Medeiros Rodrigues, com o

NIF 279855001, inscrito na matriz predial da freguesia de

Boticas e Granja sob o artigo 1984 (artigo 659 da extinta

freguesia da Granja), estimando-se o seu custo no montante

de Nove mil, setecentos e cinquenta euros (9.750,00 C),

tendo em conta a sua área, o seu estado atual e respetiva

localização. N° Compromisso: COM15-02346. Município de

Boticas, 01 de outubro de 2015 O Chefe da DGAT; (Óscar

Lucas, Eng.° Civil).” _________________________________________
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Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, determinar a aquisição da

parcela de terreno em causa à senhora Aida Gonçalves

Medeiros Rodrigues, residente nos Estados Unidos da

América, pelo valor proposto Nove mil setecentos e cinquenta

euros, (9.750,00 €) a que corresponde o compromisso n.0

2346.

233 — Proposta de “Protocolo de Cooperação entre a

AACeltiberus, Lusoradon Unipessoal Lda, Universidade de

Trás-os-Montes e Alto Douro e Município de Boticas

B o ti c a s” / A p r ova ç ã o

Presente a proposta de protocolo referida em epígrafe, a qual

tem por objeto a definição das regras de cooperação entre a

Associação Ambiental Celtiberus, a Lusoradon, Unipessoal Lda,

a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Município

de Boticas, em ordem à divulgação e sensibilização dos

cidadãos de Boticas, para a problemática do radão nos

edifícios.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida proposta de protocolo, bem como dos direitos e

obrigações estabelecidas na mesma deliberou, por

unanimidade, concordar com o teor da mesma, aprovando-a.
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234 - Projeto de Regulamento do Licenciamento das

Atividades Diversas do Município de Boticas /Submissão

a Consulta Pública

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 5 de

agosto de 2015, a qual autorizou a abertura do procedimento

para a elaboração do Regulamento em referência, foi presente

o “Projeto de Regulamento do Licenciamento das Atividades

Diversas do Município de Boticas”, a fim de ser submetido a

Consulta Pública. _________________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, submeter o “Projeto de

Regulamento do Licenciamento das Atividades Diversas do

Município de Boticas” a Consulta Pública, nos termos do n° 1,

do artigo 101.0 do Código do Procedimento Administrativo,

pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do mesmo no

Diário da República. Mais deliberou, por unanimidade, que

após a discussão/consulta pública, e caso não haja

contributos, o projeto de regulamento em causa seja remetido

à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem

necessidade de ser novamente presente a reunião desta

Câmara Municipal. _______________________________________________

235 - Projeto de Regulamento Municipal do Horário

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de

Prestação de Serviços do Município de Boticas /

Submissão a Consulta Pública

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 5 de

agosto de 2015, a qual autorizou a abertura do procedimento
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para a elaboração do Regulamento em referência, foi presente

o “Projeto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos

Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços

do Município de Boticas”, a fim do mesmo ser submetido a

Consulta Pública.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, submeter o “Projeto de

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos

Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços

do Município de Boticas” a Consulta Pública, nos termos do n°

1, do artigo 101.0 do Código do Procedimento Administrativo,

pelo prazo de 30 dias a contar da publicação do mesmo no

Diário da República. Mais deliberou, por unanimidade, que

após a discussão/consulta pública, e caso não haja

contributos, o projeto de regulamento em causa seja remetido

à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem

necessidade de ser novamente presente a reunião desta

Câmara Municipal.

236 - Projeto de Regulamento Municipal das Feiras,

Venda Ambulante e de Restauração ou de Bebidas Não

Sedentário! Submissão a Consulta Publica

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 19 de

agosto de 2015, a qual autorizou a abertura do procedimento

para a elaboração do Regulamento em referência, foi presente

o “Projeto de Regulamento Municipal das Feiras, Venda

I’lunicip’o de Soticas 14.10.2015
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Ambulante e de Restauração ou de Bebidas Não Sedentário”, a

fim do mesmo ser submetido a Consulta Pública. _______________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, submeter o “Projeto de

Regulamento Municipal das Feiras, Venda Ambulante e de

Restauração ou de Bebidas Não Sedentário a Consulta

Pública”, nos termos do n° 1, do artigo 101.0 do Código do

Procedimento Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar

da publicação do mesmo no Diário da República. Mais

deliberou, por unanimidade, que após a discussão/consulta

pública, e caso não haja contributos, o projeto de regulamento

seja remetido à Assembleia Municipal para apreciação e

aprovação, sem necessidade de ser novamente presente a

reunião desta Câmara Municipal.

237 — Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública

Para o Município de Boticas - Ratificação

Presente, para ratificação, o “Acordo Coletivo de Empregador

Público” referido em epígrafe, o qual foi devolvido pela

Secretaria Estado da Administração Pública (reg. 3242 de

06/out.), devidamente assinado, pelo senhor Secretário de

Estado, Dr. José Leite Martins, pelo Município e ainda pelo

SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração

Pública e de Entidades com Fins Públicos. ______________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento do

referido Acordo e deliberou, por unanimidade, manifestar a



Livro 70
FeRi: j_136

sua concordância com o conteúdo do mesmo, ratificando assim

o ato praticado pelo senhor Presidente da Câmara. ___________

238 — Abertura de Procedimento para a Revisão

/Elaboração do Regulamento de Serviço de Abastecimento

Público de Água, do Regulamento de Serviço de

Saneamento de Águas Residuais Urbanas e do

Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos /

Aprovação

Sobre o assunto mencionado em epígrafe, foi presente uma

proposta do senhor Presidente da Câmara, a qual a seguir se

transcreve na íntegra:” PROPOSTA INÍCIO DE PROCEDIMENTO

E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL PARA A ELABORA ÇAO DOS

REGULAMENTOS:-Regulamento de Serviço de Abastecimento

Público de Água;-Regulamento de Serviço de Saneamento de

Águas Residuais Urbanas;-Regulamento de Serviço de Gestão

de Resíduos Urbanos. Considerando: 1. Que a Assembleia

Municipal de Boticas, em sessão ordinária de 23 de Dezembro

de 2010, aprovou o Regulamento do Serviço de Distribuição/

Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de Águas

Residuais do Município de Boticas, oportunamente aprovado na

reunião de Câmara do dia 3 de Dezembro de 2010; 2.

Assembleia Municipal de Boticas, em sessão ordinária de 23 de

Dezembro de 2010, aprovou o Regulamento de Resíduos

Sólidos Urbanos do Município de Boticas, oportunamente

aprovado na reunião de Câmara do dia 3 de Dezembro de

2010; 3. A Assembleia Municipal de Boticas, em sessão

ordinária de 28 de junho 2013, aprovou o Regulamento

Município de Boticas 14.10.2015
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Municipal da Limpeza Pública de Boticas, oportunamente

aprovado na reunião de Câmara do dia 19 de junho de 2013;

4. Desde essa data até então, foram surgindo pequenas

alterações à legislação, quer relativamente as matérias de

abastecimento de águas e saneamento, quer relativamente à

questão tratamento resíduos sólidos; 5. Que se evidencia a

necessidade de conformar os Regulamentos, e bem assim, os

tarifários de acordo com as alterações legislativas surgidas e

ainda, com as Recomendações da ERSAR (nomeadamente no

que diz respeito Tarifário social); 6. Cabe à Câmara Municipal

a elaboração e submissão à aprovação da Assembleia Municipal

dos projetos de regulamentos externos, atento o disposto na

alínea k) do n. 01 do artigo 33.° do Anexo 1 à Lei n. 0 75/2013,

de 12 de Setembro, na sua redação atual; 7. De acordo com o

n. 01 do artigo 98.0 do Código do Procedimento Administrativo,

aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n. °4/2015, de 7 de Janeiro

“O início do procedimento é publicitado na Internet, no sitio

institucional da entidade pública, com a indicação do órgão

que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o

mesmo se iniciou, do seu objecto e da forma como se pode

processar a constituição como interessados e a apresentação

de contributos para a elaboração do regulamento”; Propõe-se,

em cumprimento do disposto n. 01 do artigo 98.0 do Código do

Procedimento Administrativo e atenta a competência prevista

na alínea k) do n. 01 do artigo 33.° do Anexo 1 à Lei

n. 075/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual, o

inicio, na presente data, do procedimento referente à

elaboração dos seguintes Regulamentos: 1- “Regulamento de

Serviço de Abastecimento Público de Água; 2- “Regulamento
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de Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas”; 3-

“Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos”

Mais, determinando a publicitação do inicio deste

procedimento na Internet, no sitio institucional da Câmara

Municipal de Boticas, com os seguintes elementos: a) ÓRGÃO

QUE DESENCADEOU O PROCEDIMENTO: Presidente da Câmara

Municipal; b) DATA DE INICIO DO PROCEDIMENTO: 15 de

outubro de 2015 c) OBJECTO DO PROCEDIMENTO: Elaboração

dos REGULAMENTOS: 1- “Regulamento de Serviço de

Abastecimento Público de Água; 2- “Regulamento de Serviço

de Saneamento de Águas Residuais Urbanas”; 2- “Regulamento

de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos”, d) FORMA DE

CONSTITUIÇÃO DE INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE

CONTRIBUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE

REGULAMENTO: Nos termos do artigo 98.0 do Código do

Procedimento Administrativo, os interessados poderão,

querendo, constituir-se como tal no procedimento e

apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da

publicitação do início do procedimento no sítio institucional da

Câmara Municipal de Boticas, na Internet, as suas sugestões

para a elaboração dos mencionados Regulamentos, as quais

deverão se formuladas, por escrito, até ao final do

mencionado prazo, através de requerimento dirigido ao

Presidente da Câmara Municipal de Boticas. Município de

Boticas, 07 outubro, 2015 O Presidente da Câmara Municipal,

(Fernando Queiroga)”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

Município de Boticas 14.10.2015
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referida proposta e tendo concordado com o conteúdo da

mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do

procedimento para a revisão! elaboração do Regulamento em

referência.

apresentado pela

do qual é dado

zada no passado dia

s e aprovados os

lhos para o efeito

Apreciação de uma

Câmara sobre a

ei; 2.2 - Minuta de

Regional de Saúde

Ratificação; 2.3 -

ooperação entre o

MUSEU” — Ass ciação de Barroso

4 - Proposta de Protocolo de

de Boticas e a Santa Casa de

o Financeiro; 2.5 - Proposta de

resse Publico Municipal” — Regime

artigo 5•O, n.° 4, alínea a) do

de novembro; 2.6 - Proposta de

no IRS — 2016 e 2.7 - Proposta de

Imposto Municipal sobre Imóveis -

239 — Assembleia Municipal de Boticas /

de 29 de setembro 2015

Presente um ofício (reg.3243, de

Sessão Ordinária

6/out.),

Municipal de Boticas e através

o de que em sessão ordinária, reali

mbro de 2015, foram apreciado

e propostas da ordem de traba

que a seguir se indicam: 2.1 -

escrita do senhor Presidente da

nicipal e financeira nos termos da 1

Colaboração entre a Administração

e a Câmara Municipal de Boticas -

C

o

Assembleia

conheciment

29 de sete

documentos

elaborada e

informação

atividade mu

Protocolo de

do Norte, IP

Proposta de Aditamento (1~) ao Protocolo de

Município de Boticas e a “ECO

outorgado em 09/04/2014; 2.

Colaboração entre o Município

Misericórdia de Boticas — Apoi

emissão de “Declaração de Inte

excecional de regularização —

Decreto-Lei n° 165/2014, de 5

Fixação da Participação Variável

Fixação e de Redução da Taxa de

2015. ___________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______
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240 - Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de

Juventude! Submissão a Consulta Pública

Tendo em conta a importância que os jovens assumem nas

sociedades e para o futuro das mesmas. Que a opinião e

participação dos mesmos nas decisões do futuro das

populações se revela de extrema importância. Assim, e na

sequência da deliberação tomada em reunião de 19 de agosto

de 2015, a qual autorizou a abertura do procedimento para a

elaboração do Regulamento em referência, foi presente o

“Regulamento do Conselho Municipal de Juventude” e sua

fundamentação, a fim de ser submetido a Consulta Pública.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, submeter o “Projeto de

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude” a Consulta

Pública, nos termos do n° 1, do artigo 101°, do Código do

Procedimento Administrativo, pelo prazo de 30 dias a contar

da sua publicação no Diário da República. Mais deliberou, por

unanimidade, que após a discussão/consulta pública, e caso

não haja contributos, o Projeto de regulamento seja remetido

à Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, sem

necessidade de ser novamente presente a reunião desta

Câmara Municipal. ____________________________________________

241 — Confraria Gastronómica da Carne Barrosã / Pedido

de apoio financeiro

Flunicipio de Boticas 14.10.2015
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Presente um ofício (reg.3452, de 30/out.), apresentado pela

Confraria Gastronómica da Carne Barrosã e através do qual é

solicitada a atribuição de um apoio financeiro para suportar os

custos relativos à realização e participação em eventos de

divulgação da carne barrosã, tendo para o efeito sido presente

uma proposta do senhor Presidente da Câmara e a qual a

seguir se transcreve na íntegra: “PROPOSTA. Solicitou a

Confraria Gastronómica da Carne Barrosã, um apoio financeiro

ao Município para comparticipar os custos a suportar com a

realização e participação em vários eventos no âmbito da

promoção daquela carne (reg. 3452, de 30/out.). Assim e

considerando: A importância que a divulgação dos produtos

locais representam para a projeção do concelho, da região e

do país; Que os produtos da região e do concelho são

reconhecidos como de e/evada qualidade pelas várias

distinções atribuídas; Que a carne barrosã conquistou ainda

este ano, à semelhança de anos anteriores, duas medalhas de

ouro quer no concurso de carnes quer no das hambúrgueres,

no âmbito do IV Concurso Nacional de Carnes Tradicionais

Portuguesas com Nomes Qualificados; Que aquela confraria

defende e promove aquela marca, quer em Portugal quer no

estrangeiro, tendo obtido um crescente reconhecimento; Que

esse trabalho de promoção da carne barrosã se constitui como

de extrema importância para o reconhecimento da qualidade

daquela carne, constituindo-se como uma marca do concelho,

promovendo-o em termos gastronómicos e turísticos, sendo

necessário dar continuidade a esse trabalho; Que as

atribuições e competências do Município passam por apoiar

esse tipo de iniciativas, nos termos da alínea u) do n. ° 1, do
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artigo 33.° da lei 75/2013, de 12 de setembro, a qual estipula

“Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa,

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município,

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e

prevenção das doenças”; Assim, tendo em conta o referido

anteriormente bem como a estimativa dos custos que aquelas

obras representam, propõe-se a atribuição de um apoio

financeiro àquela entidade no valor de cinco mil euros

(5.000,00€) a que corresponde o compromisso n. 0 2467.

Câmara Municipal de Boticas, 12 de outubro de 2015.0

Presidente da Câmara. (Fernando Queiroga).”

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta as razões expostas, deliberou, por

unanimidade, atribuir à Confraria Gastronómica da Carne

Barrosã, uma comparticipação financeira para o efeito no valor

de Cinco mil euros (5.000,00€) conforme proposto e a que

corresponde o compromisso n.0 2467. _________________________

242 — Fábrica da Igreja de Sapiãos / Apoio Financeiro

Presente um ofício (reg.744, de 10/mar.), apresentado pela

Fábrica da Igreja de Sapiãos e através do qual é solicitada a

atribuição de um apoio financeiro para suportar os custos

relativos a obras a realizar no Salão Paroquial da Freguesia de

Sapiãos, em Sapiãos, tendo para o efeito, sido presente uma

proposta do senhor Presidente da Câmara e a qual a seguir se

transcreve na íntegra: “PROPOSTA. Solicitou a Comissão da

Fábrica da Igreja de Sapiãos um apoio financeiro ao Município

Município de Boticas 14.10.2015
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para amenizar os custos a suportar com as obras de

beneficiação e conservação a realizar no Salão Paroquial da

Freguesia de Sapiãos, em Sapiãos, (reg. 744, de 10/mar.).

Assim e considerando: A necessidade de se proceder a obras

de beneficiação e conservação naquela estrutura; Que as

referidas obras se consideram imprescindíveis para a melhoria

das condições de utilização do Salão Paroquial, nomeadamente

no que diz respeito às infiltrações de água e alargamento da

porta de acesso; Que os custos necessários para a realização

daquelas obras são significativos; Que a Fábrica da Igreja de

Sapiãos não possui recursos financeiros suficientes para

suportar a totalidade desses custos; Que a conclusão daquelas

obras se constitui como urgente para servir condignamente a

população; Que as atribuições e competências do Município

passam por apoiar esse tipo de iniciativas, nos termos da

alínea u) do n.° 1, do artigo 33.° da lei 75/2013, de 12 de

setembro, a qual estipula “Apoiar atividades de natureza

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam

para a promoção da saúde e prevenção das doenças”; Assim,

tendo em conta o referido anteriormente bem como a

estimativa dos custos que aquelas obras representam, propõe-

se a atribuição de um apoio financeiro àquela entidade no

valor de catorze mil euros (14.000,00C) a que corresponde o

compromisso n. 0 2491. Câmara Municipal de Boticas, 12 de

outubro de 2015. O Presidente da Câmara. (Fernando

Queiroga).”
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Deliberação A Câmara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta as razões expostas, deliberou, por

unanimidade, atribuir à Fábrica da Igreja de Sapiãos uma

comparticipação financeira para o efeito no valor de Catorze

mil euros (14.000,00€) conforme proposto e a que

corresponde o compromisso n.° 2491. _________________________

243 — Eleições Legislativas 2015

Pelo senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento da

forma elevada como decorreu a votação no Concelho de

Boticas para as Eleições Legislativas do passado dia 4 de

outubro, salientando o elevado espírito cívico e grande

participação, o que é elucidativo da forte cultura democrática

da população do Concelho, fazendo votos de que todos os

eleitos, em particular os eleitos pelo nosso círculo eleitoral,

tenham durante a nova legislatura uma particular atenção

para com estas regiões do Interior do país, contribuindo para

o seu desenvolvimento e a criação de bem estar na nossa

região.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, congratular-se pela forma elevada

e participada como decorreu este importante ato eleitoral,

fazendo igualmente votos de que os eleitos pelo nosso círculo

eleitoral sintam esta eleição como importante para a

população do distrito e contribuam decisivamente para a

desenvolvimento da nossa região.

Município de Boticas 14.10.2015
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244 — Escola Municipal de Pintura / Apoio Financeiro

2015-20 16

Presente um ofício (reg. 3105, de 23/ set.), apresentado pelo

Pintor Alfredo Martins Cabeleira e através do qual solicita um

apoio financeiro para o funcionamento da Escola Municipal de

Pintura no ano letivo de 2015/2016, a fim de atenuar as

dificuldades financeiras da referida escola e permitir que um

maior número de pessoas, em particular as mais carenciadas,

possam frequentar o ensino das artes nesta escola. ____________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

tendo em conta a importância do serviço que a Escola

Municipal de Pintura tem prestado ao Município no âmbito do

ensino das artes, estimulando a população, em especial os

mais jovens, para a prática da pintura, proporcionando a

todos iguais condições de acesso à aprendizagem, deliberou,

por unanimidade, atribuir ao Pintor Alfredo Martins Cabeleira

uma comparticipação financeira no valor de Três mil euros

(3.000,OOC), a que corresponde o compromisso n.° 2418. _____
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arquitetura,

etc.), Valor

n.° 149/2015,
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que aprovou a
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que o número

estimativa, é
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

245 — Aquisições e Prestações de Serviços. Autorização

Genérica para Celebração de Contratos de Aquisição de

Serviços (Portaria n.° 149/2015, de 26 de maio)

Presente uma informação do Departamento de Administração

Geral e Finanças a qual a seguir se transcreve na íntegra:

“Assunto: Aquisições e Prestações de Serviços. Autorização

para Celebração de Contratos de Aquisição

de

iao

genérica para a

os, ao abrigo do

de 26 de maio,

aí autorizados,

nte insuficiente

pela autarquia,

a necessidade de aumentar o

o de Contrato:

o, engenharia,

contabilidade,

de contratos 5;

contratos, da seguinte

de consultoria (áreas

informática, auditoria,

máximo por contrato €75.

Tipo de Contrato: Aquisição de serviços de natureza artística e

ou cultural, Valor máximo por contrato €75. 000, N. ° de

contratos 10; Tipo de Contrato: Outras aquisições de serviços

(publica ções, gráficas, seguros, elevadores, comunicação,

publicidade, refeições, transportes, etc ...), Valor máximo por

contrato €75. 000, N. ° de contratos 150. Todos os outros
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pressupostos, autorizados e aprovados na referida reunião

deverão manter-se. (notas: 1-A Portaria não estabelece um

valor máximo por contrato a autorizar nem fixa parâmetros a

observar na determinação de tal montante, pelo que foi

entendido adequado adotar como critério para a determinação

do valor máximo de cada contrato a autorizar, o montante

máximo previsto para o ajuste direto no Código dos Contratos

Públicos, que é de C 75.000,00; 2-O número de contratos

indicados resulta de estimativa). Município de Boticas, 8 de

outubro de 2015 O Diretor de Departamento (Manuel A. 5.

Barreira, Dr3.”

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida informação e após ter procedido à sua apreciação

deliberou, por unanimidade, concordar com teor da mesma,

aprovando-a.

246 — Mapa de Reporte Referente ao Período de 01 de

Agosto a 30 de Setembro do Ano de 2015 /

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

Câmara de 05 de agosto de 2015 e tendo em conta a alínea d)

do seu n.0 8, apresenta-se, agora, o correspondente “Mapa de

Reporte”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

247 — Aquisição de Manuais de Inglês para os alunos do

4.° ano — Ano Letivo 2015/2016 / Ratificação

Presente uma informação da Divisão de Educação e

Desenvolvimento Social e a qual a seguir se transcreve na

íntegra: “ASSUNTO: Aquisição de Manuais de Inglês para os

alunos do 4.° ano — Ano Letivo 2015/2016 dia 19 de agosto do

corrente ano, relativamente à aquisição de manuais escolares

para os a/unos do 1.0 Ciclo do Ensino Básico e considerando

que no presente ano letivo a disciplina de Inglês passou a ser

uma disciplina curricular para os alunos do 3~0 ano, conforme

Decreto-Lei n.° 176/2014 de 12 de dezembro (livros já

adquiridos), e uma vez que no presente ano letivo verifica-se

a existência de uma turma mista 3.° e 4,0 anos, que à data da

deliberação não se encontravam constituídas e respetivamente

por parte da DGRHE, torna-se necessáriohomologadas

proceder à cabimentação adicional, no valor de Trezentos e

oitenta e cinco euros (385,00 E) valor com IVA incluído, para

a aquisição dos manuais escolares de Inglês para os alunos do

40 ano por uma questão de equidade e igualdade, dando assim

cumprimento ao Decreto - Lei n. 0 176/2014, de 12 de

Dezembro que determina a introdução da disciplina de Inglês

no currículo, como disciplina obrigatória a partir do 3•0 no de

escolaridade, bem como à intenção do executivo municipal de

oferecer os manuais escolares a todos os alunos do 1.0 ciclo

do Ensino Básico. O enquadramento orçamental encontra-se

previsto no Plano de Atividades Municipais com a classificação
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Mod. 752-C — Crafrnal-Águeda



económica 010213/020120, Ação 06A002 a que corresponde o

compromisso n. 02410.À consideração superior, Município de

Boticas, 2 de outubro de 2015 A Chefe de Divisão (Dr.a Teresa

Cristina Pinto)”, bem como um despacho do senhor Presidente

da Câmara, datado de 02 de outubro de 2015 e proferido ao

abrigo da competência que é conferida pelo n.0 3, do artigo

33.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, considerando o

interesse que o assunto apresenta para a Autarquia, bem como

a impossibilidade de reunir extraordinária e atempadamente a

Câmara Municipal, determinando que se proceda à aquisição

dos manuais de Inglês para os alunos do 4•0 ano para o ano

letivo 2015/20 16. _____________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento bem

como do referido despacho e deliberou, por unanimidade,

manifestar a sua concordância com o mesmo, ratificando assim

o ato praticado pelo Presidente da Câmara. _____________________

248 — Teresa

Comparticipação

habitação

Presente um requerimento (reg. 549, de

pela senhora Teresa de Jesus Carvalho,

José Joaquim de Sousa Fernandes, n

Sapiãos, bem como uma informação da D

Desenvolvimento Social e através

conhecimento da sua precariedade econ

de

da

de Jesus Carvalho /Pedido

Financeira para a recuperação

28/abr.) apresentado

residente na Rua Dr.

0 28, freguesia de

ivisão de Educação e

da qual é dado

ómica, bem como da
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necessidade de dotar aquela habitação de condições de

dignidade, sendo então proposta a atribuição de uma

comparticipação financeira no valor de Mil quinhentos e

quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos (1.547,50 €),

conforme proposta de intervenção e estimativa orçamental

elaborada pela DGAT — Divisão de Gestão e Administração do

Território, para a para a recuperação da habitação.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância

com realização da despesa em causa, a que corresponde o

compromisso n.0 2461. ______________________________________

249 — Sérgio Pires Pereira /Pedido de Comparticipação

Financeira para a recuperação da habitação

Presente um requerimento (reg. 174, de 06/fev.) apresentado

pelo senhor Sérgio Pires Pereira, residente na Rua Direita, n.°

39, lugar de Vilarinho da Mó, freguesia de Beça, bem como

uma informação da Divisão de Educação e Desenvolvimento

Social e através da qual é dado conhecimento da sua

precariedade económica, bem como da necessidade de dotar

aquela habitação de condições de dignidade, sendo então

proposta a atribuição de uma comparticipação financeira no

valor de Quatro mil cento e sessenta e três euros e cinquenta

cêntimos (4.163,50 C), conforme proposta de intervenção e

estimativa orçamental elaborada pela DGAT — Divisão Gestão e

Município de Boticas 14.10.2015

Mod. 752-e — Grafinal-Agueda



Administração do Território, para a para a recuperação da

habitação.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância

com realização da despesa em causa, a que corresponde o

compromisso n.0 2462. ________________________________________

regulamento mencionado em

o mesmo, aprovado em

Setembro e publicação no

Outubro, ambos em 2014

específicos constantes no

informo V. Exa. que, resu

requerimentos entrados

cumprimento do art. 27.0

passe escolar aos alunos q

público, de acordo

oportunament

beneficiar do

anexa. Mais

compromisso

de Educação

se transcreve

De s fa v ore ci dos

Relativamente

epígrafe e em conformidade com

reunião de Câmara do dia 3 de

Diário da República no dia 8 de

e uma vez reunidos os requisitos

art. 28° do mesmo regulamento,

Itante da avaliação individual dos

até à presente data, e para

“1. Comparticipação em 100% do

ue frequentem o ensino secundário

250 — Apoios a Estratos Sociais Desfavorecidos

Município de Boticas — Apoio à Educação

Presente uma informação da Divisão

Desenvolvimento Social e a qual a seguir

íntegra: “Assunto: Apoios a Estratos Sociais

Município de Boticas — Apoios Educação

do

e

na

do

ao

com o Plano da Rede Transportes Escolar

e aprovado. “, se encontram em condições de

referido apoio os alunos constantes na lista

se informa que os números do cabimento e

são respetivamente 14-01644 e 14-01932. À
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Considera ção do Superior, Município de Boticas, 8 de outubro

de 2015 A Chefe de Divisão (Dr.8 Teresa Cristina Pinto).” _____

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância

com realização da despesa em causa, a que corresponde o

compromisso n.° 1932. ______________________________________

251 — Atividades Escolares do 1.° Ciclo do Ensino Básico

/ Ano Letivo 2015-20 16

Presente uma informação da Divisão de Educação e

Desenvolvimento Social a qual se transcreve na íntegra:

“ASSUNTO: Atividades Escolares do 1.° Ciclo / Ano Letivo

2015-2016 Fundamentação Legal: 1- No âmbito do disposto na

alínea d) do n. ° 2 do art. 23. a da Lei n°75/2013, de 12 de

Setembro “... d) Educação”; 2- Do mesmo modo, a alínea hh)

do art° 33° da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, dispõe que

compete à Câmara Municipal, “Deliberar no domínio da ação

social escolar, designadamente no que respeita a alimentação,

alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes;”

3- De acordo com o n° 2 do art. ° 14° do Decreto

Regulamentar n°12/2000, de 29 de Agosto, o qual define como

competência dos Municípios “assegurar a construção

manutenção e conservação das instalações dos

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.0 Ciclo do

Ensino Básico, bem como o fornecimento do equipamento e

material didático e a prestação dos apoios sócio-educativos

aos mesmos níveis.” Proposta: Neste sentido, e considerando
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que, no presente ano letivo, existem no nosso concelho (valor

estimado) 138 alunos do 1.0 Ciclo, propõe-se a V. Exa. a

atribuição de apoios finan ceiros da seguin te forma: 1.0 Ciclo

do Ensino Básico: Componente Letiva: 10,OOC x 138 alunos =

1.380,00 € Atividades de Enriquecimento Curricular: 3,00 C x

138 a/unos = 414,00 € Mais se informa que pela natureza dos

bens e considerando o montante global, podem os mesmos ser

adquiridos em fornecedores locais, com recurso a figura de

“ajuste direto”. A Despesa em causa enquadra-se na rubrica

orçamental 0400/020120, Ação 06A002 do PAM, a que

correspondem os compromissos n. ° (s) 2463 e 2464. À

consideração superior, Município de Boticas, 8 de outubro de

2015 A Chefe de Divisão (Dra. Teresa Cristina Pinto)”. ________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância

com realização da despesa em causa, a que correspondem os

compromissos n.° (s) 2463 e 2464. ____________________________

252 — Projeto Heróis da Fruta

Na sequência do convite apresentado pela Associação

Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, propondo ao Município

a participação na 4.° Edição do Projeto “Heróis da Fruta —

Lanche escolar saudável”, para o Ano Letivo 2015/2016 e

tendo em conta a experiência positiva e adesão maciça dos

alunos e Encarregados de Educação, cujo objetivo é incentivar

as crianças, do ensino pré-escolar e 1.0 ciclo, a comer mais

fruta no lanche escolar e em casa, bem como a conhecer a



Livro R 70

Folha ~j145

importância da fruta na alimentação e na manutenção da

saúde, a encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar

uma alimentação saudável e variada, a sensibilizar a

comunidade local para os benefícios de praticar hábitos mais

saudáveis e a despertar para necessidade de preferir fruta da

época, nacional e biológica por razões ecológicas económicas e

da saúde, foi agora presente, para conhecimento e pela

importância que o assunto merece, a candidatura apresentada

ao referido projeto.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______
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DIVISÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

253 — Pedido de Pagamento em Prestações

Presente uma informação dos Serviços e que a seguir se

transcreve na íntegra: “Na sequência do pedido formulado pela

Cliente N° C0003832 — Bertília Carneiro Campos, residente na

A v. Do Noro, n° 8, 1.0 Direito em Boticas, solicitan do

autorização desta Câmara Municipal para proceder ao

pagamento em quatro prestações mensais o recibo de água do

mês de fevereiro (AG.GFÍ5-011600) do corrente ano no

montante de 84,13 C, informo V. Exa., que de acordo com o

estipulado no artigo 101.0 do “Regulamento do Serviço de

Distribuição/Abastecimento de água e Sistema de Saneamento

de Águas Residuais do Município”, aquele pagamento poderá

ser autorizado por esta Autarquia, acrescido de juros de mora

contados à taxa legal em vigor; Município de Boticas, 07 de

outubro de 2015;O Chefe da DGAT; (Óscar Lucas, Eng.°

Civil) “.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor

da informação referida e deliberou, por unanimidade, deferir a

pretensão do requerente.



Livro 70

Folha 146

k

OUTROS

254 - 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 n° 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 30 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

elaborar
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