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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 22/2015

PRESIDÊNCIA: Fernando Eirão Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal.

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fernandes, Hélio

Romeu Monteiro Pereira Martins e Ana Luísa Pires

Monteiro, vereadores.

AUSÊNCIAS:

SECRETARIOU: Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administração Geral e Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS:

HORA DE ABERTURA: 9 horas e 34 minutos. _______________

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em minuta no final

da respectiva reunião. ____________________________
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1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

II - ORDEM DO DIA__________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

266 — Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila Real /

Composição

Presente um e-mali (reg.3595, de 30/out.), do Secretário-

Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses que

dá conta do envio de um ofício ao Secretário de Estado da

Administração Interna, a informar da constituição da Comissão

Distrital de Proteção Civil de Vila Real, que é constituída pelos

Presidentes das Câmaras Municipais de Boticas, de Sabrosa e

de Ribeira de Pena. _______________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

267 — Mapa de Reporte Referente ao mês de Outubro 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

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.
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

268 — Plano Anual de Atividades do Agrupamento de

Escolas Gomes Monteiro, Boticas — Ano Letivo 2015-2016

/Aprovação

Presente o Plano Anual

Escolas Gomes Monteiro

2015/2016, aprovado em

Educação de 2 de Novembr

planificação das diversas

nomeadamente de cariz lúd

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______

269 — Plano Municipal de Educação

Presente o Plano Municipal de Educação, aprovado em reunião

do Conselho Municipal de Educação de 2 de Novembro do

corrente, documento agregador de todas as atividades

previstas para o presente ano letivo e direcionadas a toda a

comunidade educativa (Jardins de Infância de Boticas, Beça e

Santa Casa da Misericórdia) alunos do 1.0, 2.0 e 3•0 ciclo,

Secundário e CADAT. Encontra-se dividido em 11 temáticas:

Apoio à Família e Enriquecimento Curricular, Saúde e Bem-

estar, Natal nas Escolas, Educação Ambiental, Escola e a

Comunidade, Promoção da Leitura, Cidadania, Ocupação

Tem pos Livres, Projetos, Ação Social e Mérito Escolar. ________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento, e após

ter sido submetido à sua apreciação deliberou, por

de Atividades

de Boticas,

reunião do Co

o do corrente,

atividades de

ico, cultural e

do Agrupamento de

para o ano letivo

nselho Municipal de

e o qual dá conta da

apoio ao CtirrícuÍo,

desportivo. ___________
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unanimidade, aprová-lo.(Não participou na votação, por se

encontrar impedida, a senhora vereadora eng.a Ana Luísa

Pires Monteiro).
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DIVISÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

Indemnização /

Relativamente ao assunto

necessidade de retificação

oportunamente por esta Autarqui

no sentido de ser alterada a

prédio urbano para atribuição

montante de Sete mil euros (7

Júlia de Carvalho, para fazer fac

demolição, cedência de área p

arruamento e reconstrução de

urbano que confina

em epígrafe, verifica-se a

da deliberação tomada

a em 29 de outubro de 2014,

decisão de aquisição de um

de uma indemnização no

.000,00 C) aos herdeiros de

e aos custos com as obras de

ara alargamento do referido

uma fachada de um prédio

Alturas, freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, determinar a retificação da

referida deliberação conforme agora proposto.

270 — Alargamento da Rua Humberto Delgado, lugar de

Alturas, freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo /

Retificação de Deliberação

com a Rua Humberto Delgado, lugar de
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OUTROS

271 — Proposta de Concessão por Ajuste Direto do

Serviço Publico - Estrutura Residencial Para Idosos

(ERPI) à Santa Casa da Misericórdia de Boticas /

Declaração de Voto

Pela senhora Vereadora Enga. Ana Luísa Pires Monteiro e em

cumprimento do estabelecido no “Regimento de Funcionamento

das Reuniões da Câmara Municipal”, foi apresentada a

declaração de voto relativa à deliberação n.° 257 (Proposta de

Concessão por Ajuste Direto do Serviço Publico - Estrutura

Residencial Para Idosos (ERPI) à Santa Casa da Misericórdia

de Boticas) e que a seguir se transcreve na íntegra: “A

vereadora, Ana Luisa Pires Monteiro, eleita pelo Partido

Socialista, tal como tinha anunciado durante a reunião

ordinária da câmara municipal realizada no dia 28 de outubro

de 2015 no edifício dos paços do concelho, apresenta a

seguinte declaração de voto para justificar o seu sentido de

voto, no ponto 257 — Proposta de Concessão por Ajuste Direto

do Serviço Público - Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)

à Santa Casa da Misericórdia de Boticas. A vereadora votou

contra a proposta de concessão por ajuste direto do Serviço

Público - Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) à Santa

Casa da Misericórdia de Boticas, depois de questionar o Sr.

Presidente da Câmara em relação a algumas dúvidas que tinha

(e manteve), atendendo ao seguinte: 1) A obra, concluída em

16/04/2012 e que foi objeto de uma comparticipação

comunitária no âmbito do Programa Operacional Regional
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Norte ON.2 Eixo Prioritário IV, consistiu na reabilitação da

antiga residência de estudantes de Boticas, para aí ser

instalado um hotel rural. Nunca funcionou como tal e neste

caso as obras não foram financiadas com o objetivo de ser

uma residência para idosos. 2) A Vereadora não aceita o

argumento de que por contingências alheias ao Município de

Boticas, nomeadamente os “efeitos nefastos da crise”, não se

tornou viável a prossecução do objetivo inicial, visto que em

17 de setembro de 2014 (num dos momentos mais nefastos da

crise) levantou a questão em reunião de Câmara e em que

obteve a seguinte resposta do Sr. Presidente da Câmara “O

Hotel Rural de Boticas encontra-se praticamente concluído,

faltando apenas a realização de alguns pormenores de menor

relevância. A Câmara Municipal está a estudar as melhores

possibilidades para que o mesmo possa entrar em

funcionamento, procurando garantir a sua sustentabilidade

financeira e a prestação de serviços de qualidade. É intenção

da Autarquia que este equipamento possa estar em pleno

funcionamento no decorrer do próximo ano.” Nem o argumento

de que é pelo impedimento da celebração de contratos de

parcerias público privadas, pois como se sabe é possível

contratar neste âmbito, desde que devidamente autorizado

pelas entidades competentes. Não percebendo porque é que o

Município não tentou, dado que para alterar a utilização do

edifício para ERPI, também foi necessário pedir autorização.

3) A aprovação da proposta de concessão por ajuste direto

deste Serviço Público é justificada por razões de “interesse

público relevante”, O conceito de interesse público é um

conceito de natureza abstrata, que tem a possibilidade de
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abarcar várias situações, daí a necessidade de se ponderar

bem a atribuição deste para garantir que se respeita o

interesse próprio, comum e específico da população do

respetivo município. A Vereadora tem dúvidas sobre a

“relevância” deste interesse público, necessário para se poder

efetuar um ajuste direto nestas condições, dado que mesmo

em termos de empregabilidade ou de fixação da população no

concelho, a instalação do hotel rural teria maior e melhor

impacto nesse sentido, pois poderiam ser criados mais postos

de trabalho. A Santa Casa da Misericórdia já tem o seu Quadro

de pessoal definido, daí existir a possibilidade de grande parte

dos funcionários, se limitarem apenas a rodar por mais este

serviço, tal como já acontece nos outros, não levando desta

forma a novas admissões de pessoal. Boticas, 28 de outubro

de 2015 A Vereadora Ana Luisa Pires Monteiro.” ___________

272 — Propostas de “Orçamento” e “Grandes Opções do

Plano” do Município de Boticas / Ano Financeiro de 2016

/ Declaração de Voto

Pela senhora Vereadora Enga. Ana Luísa Pires Monteiro e em

cumprimento do estabelecido no “Regimento de Funcionamento

das Reuniões da Câmara Municipal”, foi apresentada a

declaração de voto relativa à deliberação n.0 261 (Propostas

de “Orçamento” e “Grandes Opções do Plano” do Município de

Boticas / Ano Financeiro de 2016) e que a seguir se transcreve

na íntegra: “A vereadora, Ana Luisa Pires Monteiro, eleita pelo

Partido Socialista, tal como tinha anunciado durante a reunião

ordinária da câmara municipal realizada no dia 28 de outubro
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de 2015 no edifício dos paços do concelho, apresenta a

seguinte declaração de voto para justificar o seu sentido de

voto, no ponto 261 — Propostas de “Orçamento” e “Grandes

Opções do Plano” do Município de Boticas/ Ano financeiro de

2016 A vereadora solicitou vários esclarecimentos para poder

decidir o seu sentido de voto. Acabou por se abster na votação

da proposta de orçamento e grandes opções do plano,

atendendo ao seguinte: Esta proposta de orçamento é

caracterizada por uma perda de receitas considerável para o

município e um aumento das despesas. As despesas de capital

já são superiores às receitas. Daí registarmos a menor

poupança corrente dos últimos anos, o que contraria o que se

tem defendido nos últimos tempos em relação a esse assunto.

A esta diminuição acresce o facto, do único aumento se

registar nas receitas provenientes de impostos. O valor das

receitas provenientes de impostos diretos (IMI, IMT, IUC...)

quase que duplica no espaço de 3 anos, estando previsto um

valor para este ano de 601.296,00. Boticas, 28 de outubro de

2015 A Vereadora Ana Luisa Pires Monteiro.” ______________

273 — Propostas de “Orçamento” e “Grandes Opções do

Plano” do Município de Boticas / Ano Financeiro de 2016

/ Resposta à Declaração de Voto

Resposta do senhor Presidente da Câmara à declaração de

voto apresentada pela senhora Vereadora Ana Luísa Pires

Monteiro e que a seguir se transcreve na íntegra: “Resposta à

Declaração de Voto apresentada pela vereadora Ana Luísa

Pires Monteiro relativamente às “Propostas de Orçamento e

Grandes Opções do Plano” do Município de Boticas / Ano
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financeiro de 2016 O Município de Boticas apresentou um

Orçamento e Plano de Atividades para 2016 ajustado à

realidade e que espelha as limitações financeiras decorrentes

da redução significativa dos Fundos Comunitários — e

consequentemente uma diminuição das receitas — mas que

nem por isso impede que o Município tenha uma atuação

condizente com as necessidades do concelho e da sua

população, reforçando as dotações em áreas tão sensíveis e

determinantes como a Educação, a Ação Social, a Criação de

Emprego e Apoio ao Empreendedorismo e o Desenvolvimento

Turístico. Efetivamente, regista-se uma diminuição do valor

global do Orçamento de 6,6% face a 2015, fixando-se em

8.917.000,00€, que obriga a um ajuste da despesa face às

receitas. Contrariamente ao que é afirmado, as despesas

correntes mantêm-se praticamente inalteradas face a 2015,

registando-se um pequeno aumento de 20.765,00€, o que é

manifestamente pouco tendo em conta o reforço de rúbricas

como o Apoio à Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Pesca

(com mais 67.454,00€), o sector do Turismo (com mais

396.446,00€), as transferências para as Juntas de Freguesia

(com mais 192.380,00€) ou as transferências para instituições

sem fins lucrativos (com mais 304.145,00€), só para citar

algumas. Face às Receitas Correntes, o valor das Despesas

Correntes garante uma poupança corrente de 746.907,00€,

permitindo financiar em igual montante as Despesas de Capital

(investimento). E este fator é que é determinante para uma

boa gestão, contrariamente ao que é proferido. Mal seria se o

valor das Receitas de Capital fosse superior ao das Despesas
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de Capital, porque significaria que esse excedente seria

“gasto” em Despesas Correntes, o que, embora admitindo que

possa ser uma medida corrente em outros Concelhos,

significaria que o Município estaria numa situação aflitiva e

que gastava muito mais do que aquilo que podia, ficando

muito próximo da situa ção vivida pelo nosso País aquando da

entrada da “troika” e da necessidade de um programa de

assistência financeira... Apesar das dificuldades financeiras

que os Municípios portugueses têm vivido, e a que o Município

de Boticas não é naturalmente alheio, continuamos a ser dos

poucos que procura aliviar as famílias de muitos dos seus

encargos, em particular dos relacionados com o pagamento de

impostos. Neste sentido, mantemos as taxas mínimas de IMI e

este ano introduzimos o IMI Familiar até ao máximo que a Lei

nos permite, e mantemos igualmente a devolução aos

Munícipes da totalidade da participação no IRS a que o

Município tem direito. Não é por atuação do Município que as

receitas provenientes de impostos diretos aumentam, mas sim

por um melhor funcionamento do sistema fiscal (que todos

queremos justo e equitativo), principalmente ao nível do

combate à fraude e evasão fiscal, que aqui nos apraz registar.

O Município de Boticas tudo tem feito para minimizar o peso

que o pagamento de impostos representa para os seus

Munícipes, fazendo uso de todos os instrumentos e

mecanismos que a Lei lhe confere para tornar efectivo esse

alívio fiscal. Em suma, afirmo peremptoriamente o realismo

deste Orçamento e Plano de Atividades, documentos cem por

cento claros e transparentes e que dispensam maiores

explicações. Contudo, o Município de Boticas faz questão que
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estes documentos que regulam a Gestão Municipal sejam

documentos abertos e facilmente entendidos pela população.

Neste sentido, para a elaboração do Orçamento e Plano de

Atividades 2016 promovemos um conjunto muito significativo

de reuniões com as juntas de freguesia, associações e Partidos

da oposição, ao abrigo do estatuto do direito de oposição.

Auscultamos a população para conhecermos as suas reais

necessidades e preocupações, implementamos o Orçamento

Participativo, para recolha de sugestões, e apresentamos a

nossa proposta de Orçamento e Plano de Atividades numa

sessão aberta a toda a comunidade, onde puderam ser

colocadas dúvidas e questões que nunca ficaram sem

respostas. É por isso de todo incompreensível que haja alguém

que possa ter dúvidas quanto a estes documentos ou que diga

não ter obtido todos os esclarecimentos relativos aos mesmos.

O Presidente da Câmara (Fernando Queiroga).”

274 - 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 n0 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 10 minutos.
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Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n0 2, do artigo 57•O, da Lei n0

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.


