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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 21/2014

PRESIDÊNCIA: António Guilherme Forte Leres Pires, Vice-

Presidente da Câmara Municipal.

VEREADORES PRESENTES: Maria do Céu Domingues

Fernandes, Toni Eduard Dias Teixeira e Ana Luísa

Pires Monteiro, vereadores. ________________________

AUSÊNCIAS: Fernando Eirão Queiroga, Presidente da Câmara

Municipal, por se encontrar em serviço oficial da

Autarquia.

SECRETARIOU: Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administração Geral e Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS: _________________________________

HORA DE ABERTURA: 16 horas e 30 minutos. ________________

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em minuta no final

da respectiva reunião. _____________________________

Mun ic~pio de Boticas 06.11.2014

Mcd. 752.C — Ora]inaI-Ágaeda



1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA______________

II - ORDEM DO DIA_________________________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

681 - Natal do Idoso do Concelho de Boticas 2014

Considerando a importância da época de Natal que se

aproxima, altura em que valores como a família, a amizade e a

fraternidade ganham um novo impulso; Considerando ainda

que o número de pessoas com idade igual ou superior a 60

anos tem um peso significativo na densidade populacional do

Concelho; Considerando também que tem sido política da

Autarquia a implementação de medidas e ações que promovam

o bem-estar social dos seus munícipes, em particular dos mais

carenciados, não só de bens materiais mas também de afeto,

propõe-se que, à semelhança do que tem acontecido nos

últimos anos e com assinalável sucesso, se realize no próximo

dia 8 de dezembro, um almoço de Natal e um convívio lúdico

denominado por “Natal do Idoso do Concelho de Boticas 2014”,

aberto aos Munícipes com mais de 60 anos.__________________

Deliberação: Nestas condições, a Câmara Municipal deliberou,

por unanimidade, determinar a realização no dia 8 de

dezembro do “Natal do Idoso do Concelho de Boticas 2014”,

em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Boticas e

com as Juntas de Freguesia, para todos os idosos que se

inscrevam na iniciativa, autorizando a realização das despesas
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que se mostrem necessárias para o efeito, a que correspondem

os cabimentos n.° 2321 e 2322 e os compromissos n.0 2674 e

2675.

682 — Secção de Municípios de Baixa Densidade e do

Mundo Rural da ANMP / Adesão

Presente um ofício (reg. 3487, de 3/nov.), apresentado pela

Associação Nacional de Municípios Portugueses e através do

qual é dado conhecimento da criação em 25 de março de 2014,

ao abrigo do artigo 27.° dos estatutos da ANMP, da Secção de

Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural, respondendo

à vontade assumida por vários associados de construir um

diálogo organizado entre municípios que vivem, de forma

particular, as vicissitudes do mundo rural e/ou as

especificidades dos territórios de baixa e muito baixa

densidade que obrigam à definição e implementação de

políticas públicas específicas de promoção do desenvolvimento

e da coesão territorial para estes espaços mais vulneráveis,

propondo a adesão do Município de Boticas, uma adesão

voluntária e que não implica o pagamento de qualquer valor

adicional.

Deliberação~ A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

tendo em conta o interesse da iniciativa, enquadrando-se o

Município de Boticas tanto na categoria de município de baixa

densidade como do mundo rural, deliberou, por unanimidade,

aderir à Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo

Rural da ANMP. __________________________________________
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683 — Ciclo de Fotografia e Cinema Documental “Imagens

do Real Imaginado”

Numa parceria com

Espetáculo (ESMAE)

Fundação Nadir Afon

8 de novembro, a

Cinema Documental

evento que se des

novembro em vários

que termina em Bo

iniciativas culturais

Afonso, figura

ESMAE como

e

a

dia

a e

um

de

,e

de

adir

ano escolhido pelo

âmbito desta iia

edição do IRI.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

tendo em conta o interesse da iniciativa, o elevado valor

cultural das atividades a realizar, bem como a ligação do

Mestre Nadir Afonso ao concelho de Boticas, consubstanciada

na construção do Centro de Artes Nadir Afonso, deliberou, por

unanimidade, associar-se a este evento, recebendo a extensão

do Ciclo de Fotografia e Cinema Documental “Imagens do Real

Imaginado” 2014 e autorizando a realização das necessárias

despesas à sua concretização, a que correspondem os

compromissos n.°2679 e do 2681 ao 2684. ___________________

/ Extensão Boticas

a Escola Superior de Música, Artes

do Instituto Politécnico do Porto, e

so, o Município de Boticas acolhe, no

extensão 2014 do Ciclo de Fotografi

“Imagens do Real Imaginado” (IRI),

enrola durante a primeira semana

espaços culturais da cidade do Porto

ticas, onde têm lugar um conjunto

que prestam tributo ao Mestre N

emblemática das Artes, este

o artista homenageado no
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a su

o de

par

te n sã

ação

do
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constituição de

de Trás-os-Montes

da viabilidade da

o, por parte dos

Municípios do Alto

blico Internacional

para as instalações

inclui a Iluminação

no artigo 39.° do

ento de entidades

Boticas, Chaves,

Pouca de Aguiar

Empreendimentos

EIM, S.A., através

a constituição com

um contrato de

a as instalações

o especial e baixa

Pública), propondo

Agrupamento de

Deliberação

conteúdo da

obrigações

A Câmara Municipal tomou conhecimento do

referida proposta de protocolo, dos direitos e

estabelecidas na mesma, e deliberou, por
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684 - Proposta de Protocolo para

Agrupamento de Entidades Adjudicantes

Presente um email da Agência de Energia

(reg. 3509, de 5 nov.) que dá conta

concretização de aquisições em conjunt

municípios constituintes da Associação de

Tâmega, relativamente ao “Concurso Pú

para o Fornecimento de Energia Eléctrica

alimentadas em MT, BTE e BTN (onde se

Pública) “ conforme possibilidade estatu

Código dos Contratos Públicos, num agru

adjudicantes composto pelos Municípios

Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e

e a entidade EHATB, EIM, S.A.

Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barr

da celebração de um protocolo para

vista ao procedimento de formaçã

fornecimento de energia eléctrica

alimentadas em média tensão, baixa

tensão normal (onde se inclui a Ilumin

como representante e mandatária

ída

pam

de

Vila

Entidades Adjudicantes a firma

Empreendimentos Hidroeléctricos do

EIM, S.A.. _______________________

EHATB, EIM,

Alto Tâmega e

S.A. -

Barroso,

Mod. 752-C — Grafrnal.Águeda



unanimidade, concordar com o seu teor, aprovando assim a

integração do Município de Boticas no referido Agrupamento

bem como autorizar que constituído o Agrupamento, este

nomeie a firma EHATB, EIM, S.A. - Empreendimentos

Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A. como sua

mandatária, delegando-lhe as competências necessárias para

promover e praticar todos os atos e procedimentos necessários

com vista ao lançamento do concurso. _________________________
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

685 — Anexo ao Acordo de Cooperação para a Educação

Pré-Escolar / Ano Letivo 2014-20 15

No âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da

Educação Pré-Escolar, foi presente a atualização anual do

Anexo ao Acordo de Cooperação para a Educação Pré-Escolar

para o ano letivo 2014-20 15. ________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

686 — Autarquias Familiarmente Responsáveis — Distinção

Presente um ofício (reg. n.° 3488, 04/Nov.) enviado pela

Coordenadora do Observatório das Autarquias Familiarmente

Responsáveis e através do qual é dado conhecimento que será

esta Autarquia distinguida como uma das Autarquias Mais

Familiarmente Responsáveis, através da entrega de uma

bandeira, em cerimónia que terá lugar na Associação Nacional

de Municípios no próximo dia 19 de Novembro. _______________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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OUTROS

687 — Realização da Próxima Reunião de Câmara

Municipal / Alteração de Data

Pelo Vice-Presidente da Câmara foi dado conhecimento e

proposto que a próxima reunião da Câmara Municipal se

realizará no dia 18 de novembro do corrente ano, pelas 16:30

horas e não no dia que se encontrava anteriormente prevista a

sua realização.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração da

data proposta, independentemente do estabelecido no

“Regimento para o Funcionamento das Reuniões da Câmara

M u n i c i p a 1”.

688 - 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 57°, da Lei n0 75/2013, de 12 de Setembro, 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 17 horas e 40 minutos. _____________
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Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n° 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 Vice - Presidente da Câmara e por mim,

Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administração Geral e Finanças, que a

mandei elaborar. -

Mun~cipio de Bot ca 06.11. 20 14

Mod. 752- C Crafinal - Águeda


