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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2012

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 23/2012

PRESIDÊNCIA: Fernando Eirão Queiroga, Vice - Presidente da

Câmara Municipal. __________________________________

VEREADORES PRESENTES: Eng.a Sandra Isabel André dos

Reis, António Pereira dos Penedos e Dr.a Maria do

Céu Domingues Fernandes, vereadores. ___________

AUSÊNCIAS: Eng.° Fernando Pereira Campos, por motivo

justificado. ____________________________________________

SECRETARIOU: Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Director

do Departamento de Administraç~o Geral e

Finanças. __________________________________________

OUTRAS PRESENÇAS: ________________________________

HORA DE ABERTURA: 14 horas e 15 minutos.______________

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em minuta no final

da respectiva reunião. ______________________________

Município de Boticas 07.112012
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1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA_

II - ORDEM DO DIA____________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

330- Delegação de Competências

Pelo Vice - Presidente da Câmara e

do n.° 3, do artigo 65.°, da Lei

Setembro, na redacção dada pela Lei

Janeiro, foi dado conhecimento das

abrigo da delegação e subdelega

respectivamente.

Vereadores, nos termos

n0 169/99, de 18 de

n° 5-A/2002, de 11 de

decisões proferidas ao

ção de competências,

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

331 — Turnos Farmácia/Emissão Parecer/Ratificação

Presente um e-mail da Diretora do Departamento de

Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte,

IP (Reg. 1624, de 17/10/2012), no qual solicita ao abrigo do

n°2, do artigo 3°, da Portaria n0 31-A/2011 de 11 Janeiro, a

emissão de parecer deste Município relativamente à escala de

turnos das farmácias do concelho de Boticas, bem como, foi

presente um despacho do Vice presidente da Câmara, datado

de 25 de outubro do corrente, proferido ao abrigo do n° 3 do

artigo 68° da Lei n° 169/99 de 18 de Setembro, na redação
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dada pela Lei no 5-A/2002, de 11 Janeiro, através do qual foi

determinado a emissão de “parecer favorável” relativamente à

escala de turnos das respetivas farmácias. ______________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância,

ratificando assim o ato praticado pelo Vice Presidente da

Câmara.

332 — Orçamento e Proposta Tarifária para 2013-

Resinorte/ Declaração de Voto

Presente um email (reg.1667, de 25/Out.), apresentado

pelo Presidente do Conselho de Administração da Resinorte,

onde dá conhecimento da Declaração de Voto que os vogais,

Eng.° Fernando Campos e Eng.° Francisco Lopes, presidentes

da Câmara de Boticas e Lamego, assim como o Eng.° Miguel

Esteves, representante da AMVDN, apresentaram na última

reunião do Conselho de Administração a propósito da

apreciação do orçamento e proposta tarifária para 2013. ______

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

333 — Manifestação pela Manutenção das Competências

do Tribunal de Chaves e Contra o Encerramento do

Tribunal de Boticas

Presente um ofício (reg. 1680, de 30/ Out.), apresentado

pela Delegação de Chaves da Ordem dos Advogados, e através

do qual é dado conhecimento da realização em Chaves, no dia
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07 de Novembro, de uma manifestação pela manutenção de

todas as competências do Tribunal da Comarca de Chaves e

contra o encerramento do Tribunal Judicial de Boticas,

convidando o Município de Boticas a associar-se a esta

manifestação, em protesto contra as medidas preconizadas

pela Reforma da Estrutura Judiciária que o Ministério da

Justiça está a levar a cabo. _____________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, associar-se à manifestação em

causa, fazendo-se representar na mesma através dos eleitos

locais e disponibilizando um autocarro para transportar todos

os botiquenses que se queiram igualmente associar a esta

iniciativa, despesa a que corresponde o cabimento n.° 2439 e

o compromisso n.° 2748. ______________________________________
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

334 — AEM / Quotização 2012

Presente um ofício (reg. 1697, de 07/Nov.), apresentado

pela AEM — Associação Europeia dos Eleitos de Montanha e

através do qual, entre outros, é apresentada a tabela das

contribuições dos seus associados para o ano de 2012

verificando-se que a contribuição da Autarquia, fixada para o

ano em causa, irá corresponder ao valor de Oitocentos e

cinquenta euros (850.00 C), solicitando então o seu

pagamento com a brevidade possível.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

considerando que à mesma cabe atempadamente efectuar os

• paqamentos que lhe competem, deliberou, por unanimidade,

autorizar o pagamento do referido montante à AEM (850.00 €),

a que corresponde o compromisso n.0 2749. ___________________
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OUTROS

335 — Realização da Reunião de Câmara Municipal de 05

de Dezembro /Alteração de Data

Pelo Vice - Presidente da Câmara foi dado conhecimento

e proposto que a reunião da Câmara Municipal se realizará no

dia 10 de Dezembro do corrente ano, pelas 10:30 horas e não

no dia que se encontrava anteriormente prevista a sua

realização (5 de Dezembro).

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

Municipal.

336 - 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. ____
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Encerramento da Acta

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

Lei n°169/99, de 18 de Setembro, na redacção 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 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 laborar.

Municipio de Boticas
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Seguidamente, pelo Vice - Presidente da Câmara, foi

encerrada a reunião eram 15 horas e 10 minutos..~~

declarada
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