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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 24/2013

PRESIDÊNCIA: Fernando Eirão Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal.

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fernandes, Ana

Luisa Pires Monteiro e Toni Eduard Dias Teixeira,

vereadores. _______________________________________

AUSÊNCIAS:

SECRETARIOU: Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Director

do Departamento de Administração Geral e

Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS:

HORA DE ABERTURA: 10 horas e 10 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

310 — Designação de Vereadores a Tempo Inteiro /

Escolha dos Respetivos Titulares

Na sequência da deliberação sobre o assunto em referência

tomada em reunião de 22 de outubro do corrente ano, pelo

Presidente da Câmara foi agora dado conhecimento do seu

despacho de 22 de outubro, através do qual foram designados

os vereadores que irão ocupar os cargos respetivos em regime

de tempo inteiro. ________________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

311 — Distribuição de Funções aos Vereadores

Na sequência da deliberação sobre o assunto em referência

tomada em reunião realizada no passado dia 22 de outubro do

corrente ano e no pressuposto de uma atuação descentralizada

e eficaz, pelo Presidente da Câmara foi dado conhecimento do

seu despacho de 22 de outubro e pelo qual foi efetuada a

distribuição de funções pelos senhores vereadores. ___________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______
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312 — Delegação e Subdelegação de Competências nos

Vereadores

Na sequência da deliberação tomada em reunião realizada no

passado dia 22 de outubro do corrente ano e mantendo válidos

os pressupostos da mesma, pelo Presidente da Câmara foi

dado conhecimento dos seus despachos pelos quais foram

efetuadas delegações e subdelegações de competências suas e

da Câmara Municipal nos respetivos Vereadores. _______________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

313 — Escola Municipal de Pintura / Apoio Financeiro

20 13-2014

Presente um ofício (reg. 1506, de 25/ Out.), 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 2013/2014, 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
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uma comparticipação financeira no valor de três mil euros

(3.000,00€), a que corresponde o compromisso n.0 2198. _____

314 — Oferta de Serigrafia do Mestre Nadir Afonso

Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmeg

/ Agradecimento

Presente um ofício (reg.1382, de 03/Out.), do Secretário-geral

da Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega,

através do qual manifesta o seu agradecimento à Câmara

Municipal de Boticas pela serigrafia do Mestre Nadir Afonso

oferecida àquela entidade. ___________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______

315 — Oferta de serigrafia do Mestre Nadir Afonso

empresa “Empreendimentos Hidroeléctricos do Alt

Tâmega e Barroso, FIM, SA / Agradecimento”

Presente um ofício (reg.1383, de 03/Out.), do presidente do

Conselho de Administração da empresa “Empreendimentos

Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA”, através

do qual expressa o seu agradecimento à Câmara Municipal de

Boticas pela serigrafia do Mestre Nadir Afonso oferecida

àquela entidade. _________________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

316 — Agradecimento / Associação Nacional de Município~

Portugueses
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Presente um ofício (reg.1456, de 21/Out.), do Presidente do

Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios

Portugueses, através do qual manifesta o agradecimento ao

presidente da Câmara Municipal de Boticas cessante, Eng.°

Fernando Campos, pelo contributo, empenhamento e dedicação

no exercício e dignificação das funções cidadãs, que foram

uma mais valia e um contributo inestimável em prol de um

poder local democrático mais forte e atuante. _________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

317 — Felicitações / Grupo Casais

Presente um ofício (reg. 1552, de 4/Nov.), do Presidente do

“Grupo Casais”, através do qual felicita o Senhor presidente

da Câmara Municipal de Boticas pela sua recente tomada de

posse na presidência do Município, desejando-lhe as maiores

felicidades e êxitos para o mandato que inicia, demonstrando

ainda a sua disponibilidade para colaborar na construção do

futuro desta terra. _______________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______

318 — Apresentação de cumprimentos / Associaçãc

Nacional das Farmácias

Presente um ofício (reg. 1551, de 4/Nov.), do Presidente da

Direção da Associação Nacional das Farmácias, através do qual

felicita o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boticas

pela sua recente eleição para aquele cargo, desejando-lhe as
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maiores felicidades no exercício do mesmo, expressando ainda

a disponibilidade para colaborar com a Câmara Municipal, com

o objetivo de assegurar uma boa acessibilidade da população

aos medicamentos e serviços farmacêuticos, bem como a

sustentabilidade das farmácias desse município.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

319 — Felicitações / Liga Portuguesa Contra o Cancro

Núcleo Regional do Norte

Presente um ofício (reg. 1565, de 5/Nov.), do Presidente da

Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Norte,

através do qual cumprimenta o Senhor Presidente da Câmara

Municipal de Boticas pela sua recente tomada de posse na

presidência do Município, desejando a maior abertura para um

estreitar de relações entre estas duas entidades. _____________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______

320 — Felicitações / EDP Distribuição — Energia, S.A.

Presente um ofício (reg. 1566, de 5/Nov.), do Presidente do

Conselho de Administração da EDP Distribuição — Energia,

S.A., através do qual felicita o Senhor Presidente da Câmara

Municipal de Boticas pelo seu novo mandato que agora inicia,

expressando ainda o seu empenho na colaboração com o

Município no objetivo comum de promover um excelente

serviço público de distribuição de energia eléctrica. __________
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Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______

321 — Encerramento de Serviços das Finanças / Associação

Nacional de Municípios Portugueses (1)

Presente um ofício (reg.1419, de 1O/Out.), do Vice-Presidente

do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios

Portugueses, através do qual é manifestada a discordância e

surpresa da referida Associação quanto à pretensão do

Governo em encerrar Serviços de Finanças em vários pontos

do país, solicitando para o efeito, uma audiência com a

Senhora Ministra de Estado e das Finanças relativamente a

esta matéria.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

322 — Encerramento de Serviços das Finanças / Associaçãc

Nacional de Municípios Portugueses (2)

Presente um ofício (reg.1418, de 1O/Out.), do Vice-Presidente

do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios

Portugueses, através do qual é manifestado a discordância e

surpresa da referida Associação quanto à pretensão do

governo em encerrar Serviços de Finanças em vários pontos do

país, solicitando para o efeito, uma audiência com o Senhor

Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional relativamente

a esta matéria. _______________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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área do Parque Arqueoló

Boticas, para o período

informação técnica que

sequência do Projeto de

Divulgação do Complexo

Rio Terva, foi enviado

Universidade do Minho,

através do qual é dado

de Arqueologia e sob

Fontes, submeteu à apro

Geral do Património Cu

gico do Vale Supe

de 2013 — 2016

se transcreve

Conservação, Estu

Mineiro Antigo do

pela Unidade de

um ofício (reg.1

conhecimento de qu

a responsabilidade

vação da entidade d

ltural), um Projeto

nor do Rio Terva,

bem como uma

na íntegra: “Na

do, Valorização e

Vale Superior do

Arqueologia da

245, de 9/set.)

e aquela Unidade

do Doutor Luís

a tutela (Direção

de Investigação

323 — Projeto de Investigação Plurianual em Arqueologia

“Povoamentos e Paisagens no Vale Superior do Rio Terva,

Boticas: PoPaTerva2Ol3 — 2016” / Prioridade Científica

Presente um ofício (reg. 1245, de 09/set.), apresentado pela:

Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e através do

qual é dado conhecimento de que a Unidade de Arqueologia

daquela Universidade, detém a prioridade científica sobre a

Plurianual em Arqueologia, intitulado “Povoamentos e

Paisagens no Vale Superior do Rio Terva, Boticas: PoPaTerva

2013 — 2016”, tendo merecido a aprovação daquela entidade.

Nesse sentido levo ao conhecimento de V. Exa. que no período

de 2013 a 2016, tem a Unidade de Arqueologia da

Universidade do Minho, prioridade científica sobre aquela

área, no âmbito do Decreto-Lei n° 270/99, de 15 de julho, que

regula a execução de trabalhos arqueológicos. À consideração

de V. Exa., Câmara Municipal de Boticas, 18 de setembro de



2013. A Técnica Superior, (Cristina Barros Moreno).”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

324 — Conservação, Restauro e Valorização do Castro de

Outeiro Lesenho / Envio de Relatório Final

Presente um ofício (reg. 1525, de 28/out.), apresentado pela

empresa “Novarqueologia”, através do qual é enviado

Relatório Final da intervenção e é dado conhecimento de ter

sido enviado um outro exemplar à DRCN — Direção Regional de

Cultura do Norte. ________________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

325 — Relatório de Implementação — Pacto de Autarcas

Presente um “Relatório de Implementação” no âmbito do

“Pacto de Autarcas”, oportunamente elaborado pelo Gabinete

Técnico Florestal e acompanhado de uma informação sobre o

assunto oportunamente elaborado pelos referidos serviços e

que a seguir se transcreve na íntegra: “Assunto: Relatório de

Implementação Bienal — Pacto de Autarcas. Após a adesão do

Município de Boticas ao Pacto de Autarcas a 20 de Agosto de

2010 onde se comprometeu a reduzir as suas emissões de CO2

em 20% até 2020, através de um aumento da eficiência

energética e da produção e utilização de fontes de energia

renováveis, foi requerida, após um ano, a elaboração de um

Piano de Ação para a Energia Sustentável (PAES), onde foram

estipuladas várias medidas de ação a partir da análise de um
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inventário de emissões de CO2 para atingir as metas previstas.

De modo a acompanhar a evolução do PAES, em termos de

medidas implementadas e redução de emissões de CO2, é

presente o primeiro Relatório de Implementação, com prazo de

dois anos a contar da data de entrega do referido Plano, onde~

é de ressaltar o esforço da Autarquia nesta matéria,

apresentando uma considerável redução de emissões de CO2

no ano de 2011, comparativamente com 2008. Contrariamente,

no Município, registou-se um aumento das emissões de GEE

(Gases com Efeito de Estufa), devido principalmente a um

aumento no consumo de gasóleo no setor residencial. Neste

sentido, sugere-se que a Autarquia, entre outras ações, tenha

especial atenção ao nível da sensibilização para a importância

da redução dos consumos de energia e consequentemente a

alteração dos hábitos de consumo dos munícipes. Deste modo,

e dada a importância do presente Relatório para a

continuidade do Município de Boticas como signatário do

Pacto, informo V. Exa. da necessidade de apresentar para

aprovação em Reunião de Câmara o referido documento (ver

em anexo). À consideração de V. Ex. a, Câmara Municipal de

Boticas, 31 de Outubro de 2013, Gabinete Técnico Florestal,

Ricardo Saldanha”. ___________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento do

referido Relatório e deliberou, por unanimidade, manifestar a

concordância com o teor do mesmo, aprovando-o. _____________

326 — Convívio de S. Martinho dos funcionários da

Câmara Municipal
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Retomando uma antiga tradição e procurando contribuir para o

reforço dos laços de amizade e a implementação de um clima

de sã camaradagem entre todos os seus funcionários, a

Câmara Municipal vai realizar, no dia 11 de Novembro, um

almoço/convívio de 5. Martinho, a realizar nos armazéns

municipais da autarquia e destinado a todos os seus

funcionários e colaboradores. Esta iniciativa tem como

principal objetivo aproximar ainda mais os diferentes serviços

da autarquia, criando as bases para um perfeito trabalho em

equipa que permita servir cada vez melhor a população do

Concelho, indo ao encontro das suas necessidades. ___________

Deliberação: A Câmara Municipal

tendo em conta a importância da mi

permite aproximar os funcionários e

repercussões muito positivas no

deliberou, por unanimidade, concor

Convívio de S. Martinho nos moldes

despesas inerentes ao mesmo,

compromisso n.° 2241. ____________

tomou conhecimento e,

ciativa, uma tradição que

criar sinergias que terão

dia-a-dia da autarquia,

dar com a realização do

propostos, autorizando as

a que corresponde o

327 — III Torneio Intermunicípios - Boticas 2013

Presente um ofício (reg.1577 de 05/out.), apresentado por um

grupo de funcionários da autarquia e através do qual é dado

conhecimento de que, na sequência da participação de uma

equipa representativa dos funcionários do Município de Boticas

no II Torneio de Futsal fntermunicípios realizado no ano

passado em Montalegre, e que se saldou com a conquista do
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primeiro lugar, o Município de Boticas assumiu o compromisso

de organizar a III edição deste torneio, que tem como

principais fundamentos a prática desportiva e o convívio entre

os funcionários dos Municípios do distrito de Vila Real, a ter

lugar este ano (2013), dando ainda conhecimento que em

consonância com os municípios que irão participar na edição

deste ano (Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto,

Montalegre, Régua, Ribeira de Pena, Santa Marta de

Penaguião, Sabrosa, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila

Real), o III Torneio de Futsal intermunicípios se realizará no

dia 16 de Novembro, solicitando, para tal o apoio do Município

de Boticas, nomeadamente através da disponibilização das

instalações do Pavilhão Desportivo Municipal e da oferta de

um almoço volante e de um jantar para os cerca de 160

participantes, bem como de algumas lembranças e troféus do

Município a ofertar às equipas participantes.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

tendo em conta o interesse da iniciativa, que contribuirá para

reforçar a união e os laços de amizade entre os funcionários

dos Municípios do distrito de Vila Real, deliberou, por

unanimidade, apoiar a organização do III Torneio de Futsal

Intermunicípios, disponibilizando as instalações do pavilhão

Desportivo Municipal e autorizando as despesas inerentes à

realização do referido torneio, a que correspondem os

compromissos n.° 2243, 2244 e 2245. ________________________

328 — Realização das Sessões da Assembleia Municipal no

Salão Nobre dos Paços do Concelho / Equipamento
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Procurando dotar a Assembleia Municipal de melhores

condições de trabalho, pelo Sr. Presidente da Câmara foi

proposto que as Sessões daquele órgão autárquico passem a

realizar-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao invés de

se realizarem no Auditório Municipal, já que este espaço, por

estar incluído no edifício que representa o Poder Local

Democrático, os Paços do Concelho, vai garantir uma maior

notoriedade às reuniões do órgão deliberativo do Município,

permitindo também, pela proximidade relativa aos diferentes

serviços da Autarquia, uma melhor funcionalidade das

reuniões, otimizando, ao mesmo tempo, custos com as

instalações. Pelo Sr. Presidente foi ainda dado conhecimento

da necessidade de aquisição de algum mobiliário para tornar

ainda mais funcionais as reuniões da Assembleia Municipal.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, concordar com a realização das

Sessões da Assembleia Municipal no Salão Nobre dos Paços do

Concelho, autorizando as despesas necessárias à aquisição de

mobiliário complementar, a que corresponde o compromisso

n.0 2214.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. E FINANÇAS

329 — Turismo do Porto e Norte de Portugal / Felicitações

Presente um ofício (reg. 1497, de 24/ Out.), apresentado pela

empresa Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., através

do qual felicita e dá as boas vindas ao atual Presidente da

Câmara, pela sua eleição.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

330 — Associação Empresarial do Alto Tâmega /

Felicitações

Presente um ofício (reg. 1530, de 31/ Out.), apresentado pela

empresa ACISAT — Associação Empresarial do Alto Tâmega,

através do qual felicita Senhor presidente da Câmara

Municipal de Boticas pela sua recente tomada de posse,

desejando-lhe as maiores felicidades e êxitos para o mandato

que inicia, demonstrando ainda a sua disponibilidade para

implementação de parcerias institucionais com vista ao

desenvolvimento económico e social do concelho. _____________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

331 — Alexandre Barbosa Borges, S.A./ Felicitações

Presente um ofício (reg. 1545, de 01/ Nov.), do Grupo ABB —

Alexandre Barbosa Borges, na pessoa do seu Presidente,

Gaspar Barbosa Borges, através do qual endereça felicitações

e congratulações pelo êxito alcançado, disponibilizando-se



para continuar a cooperar e desenvolver esforços conjuntos,

em prol do crescimento e desenvolvimento do Município, bem

como a qualidade de vida das populações.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

332 — Governo de Portugal — Secretário de Estado da

Administração Local / Felicitações

Presente um ofício (reg. 1547, de 01/ Nov.), apresentado pelo

Secretário de Estado da Administração Local, através do qual

felicita Senhor presidente da Câmara Municipal de Boticas pela

sua eleição no passado dia 29 de Setembro, desejando-lhe um

excelente mandato. ___________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

333 — IMI — Imposto Municipal Sobre Imóveis / Proposta

de Fixação das Taxas - 2013

Presente uma proposta do Presidente da Câmara, relativa à

fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis que o

Município pretende fixar para 2013 e a qual a seguir se

transcreve na íntegra: “PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS

DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - 2013. De

harmonia com o disposto na alínea a), do artigo 10.0, da Lei

das Finanças Locais, aprovada pela Lei n°2/2007, de 15 de

Janeiro, constitui receita dos Municípios o produto da cobrança

dos impostos a que legalmente têm direito, contando-se entre

estes, de acordo com a mesma disposição legal, o Imposto
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Municipal Sobre Imóveis (IMI) que, no que diz respeito a este

Município, assume uma importância fundamental no conjunto

dos demais impostos municipais como fonte principal das

receitas municipais com esta natureza tributária; Tendo em

conta que o Decreto-Lei n° 287/2003, de 12 de Novembro,

procedeu à reforma da tributação patrimonial, aprovando os

novos Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e do

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis

(CIMT), revogando o Código da Contribuição Autárquica e o

Código de Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria

Agrícola; Nos termos do disposto no artigo 112.° do Código do

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo

referido Decreto-Lei n. O 287/2003, de 12 de Novembro e suas

alterações subsequentes, cabe aos Municípios, mediante

deliberação da Assembleia Municipal, fixar a taxa do Imposto

Municipal de Imóveis (IMI) relativo aos prédios urbanos, para

vigorar no ano seguinte, bem como comunicar tal facto à

Autoridade Tributária e Aduaneira até ao dia 30 de Novembro;

Considerando a necessária sustentabilidade financeira do

Município, que tem de harmonizar o orçamento da receita e da

despesa e este, por sua vez, tem de garantir o bom

funcionamento dos serviços do Município e a qualidade dos

serviços prestados aos cidadãos, assim como garantir níveis

de investimento compatíveis com os projetos de

desenvolvimento e prioridades estabelecidas; Considerando

que deve, o Município, ponderar não só a necessidade de

adequação dos seus recursos financeiros às necessidades

sentidas como ponderar, também, a justiça e equidade das

suas decisões; Considerando que a situação económica das
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famílias se tem vindo a agravar, de uma forma muito

resgate externo e envolvido

ida; Considerando que, como

discriminações positivas pode

forte impacto na criação

para novos investimentos,

tenor; Assim e

assegurar o fin

volvidas pelo Mu

e competências

a população, a

n.° 1 e 5 do artigo 112.°

na conjuntura por

se têm vindo a

m consubstanciar

de condições de

tão necessários em

manutenção do

ultiplicidade de

cução das suas

em benefícios~

bem-estar, nos

Livri

Fo]

significa ti v a

encontrar no

nos últimos tempos em virtude do País se

todos con

verificar,

um fator

hec

as

de

atratividade

zonas

princíp

ações

atribui

diretos

termos

287/20

atrás

fixação

Imóvei

sem prejuízo da

anciamento da m

nicípio na prosse

que se traduzem

umentando o seu

do in

io de

desen

ções

para

dos

03, 12 de Nov

mencionados,

dos valores

5, a vigorar n

do Decreto-Lei n. °

embro e tendo em conta todos os factos

propõe-se que o Município proceda à

das taxas de Imposto Municipal Sobre

o ano de 2013, nos seguintes temos: -

Alínea b) do n.° 1 do artigo 112.° do CIMI — Prédios Urbanos:

0,5%; - Alínea c) do n.° 1 do artigo 112.° do CIMI — Prédios

Urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,3%. Nestas

condições, nos termos da alínea ccc), do n. 0 1, do artigo 35~0,

da Lei n. O 75/2013, de 12 de Setembro e para cumprimento do

determinado pela alínea d), do n. O 1 do artigo 25.0, do mesmo

diploma legal e ainda para efeitos do n.0 5 do artigo 112.° do

Decreto-Lei n. o 287/2003, 12 de Novembro, deve a presente

proposta ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal.

Câmara Municipal de Boticas, 30 de outubro de 2013. O

Presidente da Câmara (Fernando Queiroga) “. __________________

Município de Boticas 08.11.2013

Mod. 752•C — Grafinai.Águeda



atribuições

diretos para

cumprimento

Municipal So

n°287/2003,

de 27 de f

unanimidade,

Municipal, ao

artigo 33°, e

artigo

prese

sobre

aos

a plicáveis

ro, a Câmara

ar e submeter

o do disposto

para os fins previs

Lei 75/2013,

xação das Ta

para o ano

situados no

do Imposto Municipal So

prossecução das suas

em benefícios

seu bem-estar, em

Código do Imposto

o pelo Decreto-Lei

n° 6/2006,

iberou, por

Assembleia

do n.°1, do

do n.°1, do

de 12 de setembro, a

xas de Imposto Municipal

de 2013 e relativamente

Município, das taxas

bre Imóveis que serão

nsoante se trate

ou na alínea c),

287/2003, de 12

de 27 de fevereiro.

334 — Proposta de Fixação da Participação Variável

IRS - 2014

no

Presente uma proposta do Presidente da Câmara, relativa à

fixação da taxa de 1 RS que o Município pretende e a incidir

Deliberação: Nestas condições e sem prejuízo da manutenção

do princípio de assegurar o financiamento da multiplicidade de

ações desenvolvidas pelo Município na

e competências que se traduzem

a população, aumentando o

do n.°5, do artigo 112.°, do

bre Imóveis (CIMI), aprovad

de 12 de novembro, alterado pela Lei

everei

a prov

abrig

Municipal dei

aprovação da

alínea ccc),

na alínea d),

a

na

tos

25°, ambos da

nte “Proposta de Ei

Imóveis — 2013”,

prédios urbanos

respetivamente de 0,5% e de 0,3%, co

prédios urbanos previstos na alínea b),

n.°1, do artigo 112.°, do Decreto-Lei

novembro, alterado pela Lei n.° 6/2006,

de

do

de



sobre os rendimentos de 2014, a qual a seguir se transcreve

na íntegra: “PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

VARIÁVEL NO IRS — 2014 O no i, do artigo 200, da Lei n.°

2/2007, de 15 de Janeiro, estabelece que os Municípios têm

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva

circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano

imediatamente anterior; A mesma lei, no seu n° 2, refere que

a participação variável no IRS depende de deliberação sobre a

percentagem de IRS pretendida pelo município, a qual deve

ser comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara

Municipal à Direção-Geral dos Impostos, até 31 de Dezembro

do ano anterior àquele a que respeitem os rendimentos; Tendo

em conta a manutenção da atual crise económica, financeira e

social que o país e o mundo atravessam; Tendo em conta as

especificidades dos problemas existentes no interior,:

nomeadamente a desertificação, que resulta de vários fatores,

tais como desemprego, baixos níveis de rendimento e fraco

investimento do poder central, entre outros; Tendo em conta

que o Concelho de Boticas, tais como os demais restantes

concelhos do interior profundo, também não foge à regra,

debatendo-se com as mesmas dificuldades, tentando travar e

até contrariar tais fenómenos, dando continuidade às várias

políticas de melhoria do nível de vida dos munícipes; Tendo

em conta especialmente a fixação dos jovens no concelho, que

se deparam com dificuldades para aquisição de habitação, com

dificuldades crescentes no acesso ao crédito, bem como para

fazer face aos restantes custos ligados à habitação; Tendo em
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conta que, também é da responsabilidade dos Municípios

estarem atentos às dificuldades dos munícipes e tomarem

decisões para atenuá-las ou mesmo eliminá-las no objetivo de

melhorar sempre, dentro das suas possibilidades e

competências, o nível de vida dos seus munícipes.

Considerando, no entanto, também a difícil situação em que se

encontra o País em geral e de uma forma particular os

Municípios Portugueses com baixas significativas de receitas

que têm vindo a pôr em causa a prossecução das suas

atribuições e competências, é necessário encontrar uma

situação de equilíbrio que minimize o interesse de apoiar os

cidadãos e não contribuir para o desequilíbrio financeiro do

Município. Assim, propõe-se ao executivo que o Município

abdique da sua parte da participação sobre a percentagem no

IRS a que tem direito, no exato montante de 5% e a incidir

sobre os rendimentos de 2014, em favor dos seus munícipes.

Mais proponho que a presente proposta seja submetida à

Assembleia Municipal nos termos da legislação aplicável.

Câmara Municipal de Boticas, 30 de outubro de 2013. O

Presidente da Câmara (Fernando Queiroga) “. _________________

Deliberação: Nestas condições e sem prejuízo da manutenção

do princípio de assegurar o financiamento da multiplicidade de

ações desenvolvidas pelo Município na prossecução das suas

atribuições e competências que se traduzem em benefícios

diretos para a população, aumentando o seu bem-estar, em

cumprimento do n.°1, do artigo 20.°, da Lei n°2/2007, de 15

de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
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aprovar a proposta do Presidente da Câmara e submetê-la à

aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na

alínea ccc), do n.°1, do artigo 330, e para os fins previstos

nas alíneas c) e e), do n.°4, do artigo 250, ambos da Lei

75/2013, de 12 de setembro. _________________________________

335 — Empreitada de “Regeneração dos Aglomerados da

Zona Afetada - Freguesia de Pinho — Prorrogação de

Prazo”

Presente uma informação dos serviços e a qual a seguir se

transcreve na íntegra: “Empreitada “Regeneração dos

Aglomerados da Zona Afetada - Freguesia de Pinho” —

Prorrogação de Prazo; Informação: DPE/012/13. No

seguimento da adjudicação da empreitada referida em epígrafe

à empresa Construções 13 de Agosto, Lda., através de

deliberação tomada em reunião de Câmara de 3 de abril de

2013 e formalizada por contracto celebrado em 7 de junho de

2013 (n°3/13), o DPE informa que, a empresa veio solicitar,

conforme documento em anexo, prorrogação de prazo graciosa

de 60 dias, até ao dia 23 de dezembro de 2013, alegando

que:A intervenção simultânea em várias ruas dentro das

mesmas aldeias, implica que os trabalhos decorram a um ritmo

menos acelerado de forma a minimizar o impacto das obras no

dia-a-dia das populações locais, nomeadamente no que

concerne ao fluxo dos transportes escolares e acessos a

terrenos agrícolas. Ressalve-se que mesmo nas vias alvo de

intervenção é sempre necessário assegurar a passagem dos

transeuntes uma vez que alguns casos estas circulações são as
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únicas que garantem as travessias entre localidades, prédios

rurais e habitações. Parte dos trabalhos condicionados dizem

respeito à intervenção na igreja de Pinho. Os serviços

religiosos são dotados de um elevado cariz de

impressibilidade, acrescidos daqueles que têm periodicidade

semanal, condicionando quer a velocidade de execução dos

trabalhos quer a programação dos mesmos. Os

condicionalismos descritos anteriormente coadjuvados com a

pluviosidade que se fez sentir nos meses de setembro e

outubro implicaram que a execução de pavimentações assim

como os trabalhos de remoção/execução de coberturas e de

diversos revestimentos não fosse o adequado ao estipulado

nos cronogramas iniciais o que implica o prolongar dos

trabalhos até ao final do mês de dezembro. Face ao exposto e

considerando que sem a prorrogação de prazo de execução da

obra, se torna impraticável a entidade executante concluir a

mesma, propõe-se de acordo com o prescrito nos pontos n. ° 2

e 3 do art. ° 13 do Decreto-Lei n. ° 6/2004 de 6 de janeiro, que

seja concedida uma prorrogação graciosa do prazo de

execução sem direito a qualquer acréscimo na revisão de

Preços em relação ao prazo contratado. Pelo acima exposto

poderá ser deferido o pedido formulado pelo adjudicatário e

aprovado o novo mapa de trabalhos, equipamento e mão-de

obra e respetivo cronograma financeiro. Mais se informa que

de acordo com a lei n° 47/2005, de 29 de agosto o decurso

dos prazos legais para concessão desta prorrogação encontra

se suspenso até à tomada de posse dos novos órgãos eleitos.

À consideração de V. Exa. Câmara Municipal de Boticas, 11 de
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outubro de 2013. A Técnica, (Emília Moreira, Arq8).” ________

Deliberação: A Camara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta o teor da informação elaborada pelos serviços,

deliberou, por unanimidade, conceder a respetiva prorrogação

de prazo, à firma Construções 13 de Agosto, Lda., com sede

em Boticas.

336 - Empreitada “Beneficiação do Caminho de Acesso à

Veiga de Baixo - Carvalho — Trabalhos a Mais /

Prorrogação de Prazo”

Presente uma informação da Divisão de Serviços Operativos e

a qual a seguir se transcreve na íntegra: “Empreitada

“Beneficiação do caminho de Acesso à Veiga de Carvalho”—

Trabalhos a mais/Prorrogação de Prazo; Na sequência da

adjudicação da empreitada referida em epígrafe à empresa

“Escavações e Terraplanagens do Barroso, Lda. “ através de

despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 26 de

junho de 2013 e formalizado por contrato celebrado em 7 de

agosto de 2013 (n°7/13), a DSO informa que para se

concluírem os trabalhos da referida empreitada é necessário

proceder à realização de trabalhos a mais, conforme dispõe o

artigo 370.0, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo

Decreto-lei n0 18/2008 de 29 de janeiro. A necessidade da

execução destes trabalhos decorre de uma circunstância

imprevista. Aquando da escavação entre os perfis 625 m e 775

m (de acordo com peças desenhadas), para abertura de caixa,

quer para a execução das diversas camadas de pavimentos,
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quer para implantação da fundação dos muros, constatou-se

que, existia ao longo desta extensão um elevado caudal de

água subterrâneo, Coadjuvado com estas circunstâncias

geradoras de instabilidade estrutural está o facto de se ter

verificado a elevada heterogeneidade de solos de fundação.

Verificou-se que em profundidade as terras existentes eram

terras de aterro, que tinham sido trazidas de outras obras,

superiormente cobertas com uma camada de terra vegetal.

Estas duas conjunturas para além de serem causadoras de

assentamentos diferenciais, podem nos períodos de elevada

pluviosidade levar ao colapso do pavimento.

Neste sentido, e uma vez que esta situação não era previsível

aquando da elaboração do projeto, nem existiam alguns preços

contratuais de referência, foi solicitado, após autorização

superior, ao empreiteiro proposta para solução de drenagem

indicada pela fiscalização. Esta solução contempla a abertura

escavação de uma vala de profundidade média de 1.5 m, entre

os perfis supra mencionados, que irá ser preenchida com uma

camada de enrocamento de rachão, recoberto por manta

geotêxtil e camada de brita com 20 cm de espessura, em toda

a largura da plataforma. Mais se informa que estes trabalhos

constituirão trabalhos a mais para a empreitada, inserindo se

a sua natureza nas alíneas a) e b) do ponto 1 do art. ° 370 do

DL 18/2008, de 29 de janeiro. Ao abrigo do art° 374° do CCP,

propõe-se uma prorrogação de prazo de 30 dias. Para o efeito

apresenta-se em anexo os mapas de medições e orçamento,

respeitantes aos trabalhos a mais com preços de concurso e o
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com preços acordados com o empreiteiro. O valor dos

Trabalhos a Mais de 7.350,00€, acrescendo a este valor o IVA

à taxa legal em vigor de 6%.Compromisso:COMI3-

02239;Cabimento: CABI3-01929;Prazo de Execução: 30 dias.

À consideração de V. Exa. Câmara Municipal de Boticas, 31 de

outubro de 2013. O Técnico, (Óscar Lucas, Eng°).”

Deliberação: A Camara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta o teor da informação elaborada pela Divisão

de Planeamento Estratégico e ainda em conformidade com o

disposto nos artigos 370° e 373°, do CCP, aprovado por

Decreto-Lei n°18/08, de 29 de Janeiro, deliberou, por

unanimidade, autorizar a realização dos referidos trabalhos a

mais, conceder a respetiva prorrogação de prazo, à firma

Escavações e Terraplanagens do Barroso, Lda., no valor de

Sete mil, Trezentos e cinquenta euros (7350,00€) ao qual será

acrescido o IVA à taxa legal em vigor de 6% e a que

corresponde Compromisso n0 2239 e Cabimento 1929. ________

337 — Mapa de Reporte Trimestral / (EX-DPE)

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 20 de junho de 2012 e tendo em conta o seu n.0 3,

apresenta-se, agora, o “Mapa de Reporte Trimestral” do

respetivo serviço (EX-DPE).

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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338 — Mapa de Reporte Trimestral! 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 23 de janeiro de 2013 e tendo em conta o seu n.°

3, apresenta-se, agora, o “Mapa de Reporte” do respetivo

serviço (Aprovisionamento).

339 — Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos,

Fornecimento, Manutenção e Lavagem de Contentores do

Município de Boticas, Limpeza Urbana e Tratamento e

Manutenção de Espaços Verdes na Sede do Concelho /

Minuta do Contrato

Na sequência da deliberação tomada em reuni

18 de setembro do corrente ano, foi agora

aprovação, a minuta do contrato referente ao

em epígrafe.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento

deliberou, por maioria, aprovar a minuta do contrato

celebrar com o adjudicatário.

(Contando com a abstenção da senho

Luísa Pires Monteiro).

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

ão realizada em

presente, para

serviço referido

e

a

ra vereadora Eng.a Ana

340 — EEA — Empreendimento Eólico de Alvadia, Lda/

Demonstração Económica e Financeira



68

Presente um ofício (reg.1397, de 04/ out.), apresentado pela

firma EEA- Empreendimento Eólico de Alvadia, Lda e através

do qual é enviado para conhecimento a informação sobre a

situação económica e financeira, reportada a 30 de junho de

2013, documento do qual enviam cópia.

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

341 — Parceria ABAE/Município de Boticas 2013/2014, no

âmbito do Programa Eco-Escolas

Presente um e-mali (reg. 1492, de 24/Qut.), apresentado pela

Associação Bandeira Azul da Europa, através do qual é

proposto o estabelecimento da parceria entre esta entidade e

o Município de Boticas, no âmbito do Programa Eco-Escolas,

para o ano letivo de 2013/2014, bem como um despacho do

Presidente da Câmara, pelo qual foi determinada inscrição do

Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas no referido

programa, bem como a apresentação do consequente Protocolo

de Parceria entre a ABAE Eco-Escolas e o Municipio de Boticas.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

342 — Aprovação de Financiamento da Candidatura no

âmbito do “Regime de Fruta Escolar (RFE — Portaria n.°

206/2013)”

No seguimento da candidatura oportunamente apresentada ao

IFAP, aprovada em reunião de câmara do dia 17 de Agosto do

corrente, é presente um documento constante na Plataforma

do IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas,

I.P. onde é dado conhecimento dos Municípios aprovados para

o ano letivo 2013/2014 no âmbito do “Regime de Fruta

Escolar”, a que corresponde o cabimento n.° 1857. ___________
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Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da despesa

em causa, a que corresponde o cabimento n.° 1857.

343 — Notificação de Aprovação relativa ao processo n.°

0050/EE/13 apresentado no âmbito da candidatura n.°

405561. ao Programa Estágios Emprego

No âmbito da Portaria n.° 204/2013, de 18 de Junho, foi

presente um ofício (reg. 1384, de 03 de Out.), enviado pelo

Centro de Emprego e Formação Profissional do Alto Trás-os-

Montes no qual é dado conhecimento da aprovação da

candidatura n.0 405561, oportunamente apresentada ao

Programa Estágios Emprego, bem como do respetivo Termo de

Aceitação.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

344 — Programa de Generalização do Fornecimento de

Refeições aos Alunos do 1.0 Ciclo do Ensino Básico — Ano

Letivo 2013/2014/ Conhecimento

Presente uma cópia da candidatura à DEGEST — Direção Geral

dos Estabelecimentos Escolares, no âmbito do “Programa de

Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.0

Ciclo do Ensino Básico” para o ano letivo 2013/2014, conforme

Despacho n.° 18987/2009 (2.a série) de 17 de Agosto,

oportunamente elaborada pelos serviços, bem como um

despacho do Presidente da Câmara, pelo qual foi determinada

a apresentação da referida candidatura. _______________________
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Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

345 — Subsídios a Atribuir a Alunos que não possuem

Horário Letivo Condizente com Transportes Escolares!

Ano Letivo 2013-2014

Verifica-se no presente ano letivo (2013-2014), à semelhança

de anos anteriores, a existência de horários escolares do

ensino secundário (10.0, 11.0 e 12.0 ano) em Chaves,

incompatíveis com os horários dos transportes públicos, não

permitindo, por isso, a sua utilização por parte dos alunos que

frequentam aquele grau de ensino, revelando-se

economicamente inviável, por outro lado, a criação de

circuitos especiais de transportes escolares exclusivos para o

efeito.

Deliberação: Nestas condições, a Câmara Municipal deliberou,

por unanimidade, atribuir um subsídio no valor máximo de

Sessenta euros (60,00 C) mensais, com exclusão do período de

férias, aos alunos que se encontrem na referida situação,

alojados em casas particulares em Chaves, sendo o pagamento

do referido subsídio, reportado ao início oficial do presente

ano letivo (2013-2014), efetuado contra a apresentação do

documento comprovativo do pagamento mensal de alojamento

(recibo ou declaração) e ainda o respetivo certificado de

frequência relativo a cada período escolar, sob pena de

caducidade e eventual reposição dos subsídios então
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atribuídos e pagos, se for o caso, a que correspondem os

compromissos n.° 2219, 2220, 2221 e 2222. _________________

346 — Atividades Escolares do 1.° Ciclo do Ensino

Básico/Ano letivo 2013/2014

Presente uma Informação da Divisão de Acão Social e

Educação e a qual se transcreve na íntegra: “ASSUNTO:

Atividades Escolares do 1.° Ciclo do Ensino Básico Ano letivo

2013/2014 Fundamentação Legal: 1- No âmbito da atribuição

do Municipio relativamente à Educação, conforme a alínea d)

do n.0 2 do art. 23.a da Lei n°75/2013, de 12 de Setembro; 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. 0 14° do Decreto Regulamentar n°12/2000, de 29 de

Agosto, o qual “fixa os requisitos necessários para a

constituição de agrupamentos de estabelecimentos de

educação pré-escolar e do ensino Básico, bem como os

procedimentos relativos à sua criação e funcionamento”, para

além de outras atribuições, compete ao município “... a

prestação dos apoios socioeducativos aos mesmos níveis. “,

inclui o apoio, quer financeiro quer logístico, às atividades

escolares e Extra-curriculares promovidas pelo respetivo

Agrupamento; Proposta: Neste sentido, e considerando que,

no presente ano letivo, existem no nosso concelho (valor

estimado) 145 alunos do 1.0 Ciclo proponho a V. Exa, a
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atribuição de apoios financeiros da seguinte forma: 1.0 Ciclo

do Ensino Básico: Componente Letiva: 10,OOC x 145 alunos =

1.450,00 € Atividades de Enriquecimento Curricular:2,50 € x

145 alunos=362,50 €. 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 enquadra-se na rubrica orçamental

01.02.13/02.01.20, a que correspondem os compromissos n. O

(s) 2227, 2229 e 2231. À Consideração Superior Município de

Boticas, 31 de Outubro de 2013 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.0 (s) 2227, 2229 e 2231. ____________________

347 — Programa Estágios Emprego

Presente uma cópia da candidatura n.0 483088 ao Programa

Estágios Emprego, oportunamente elaborada pelos serviços,

bem como um despacho do Presidente da Câmara, pelo qual foi

determinada a apresentação da referida candidatura. _________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

348 — Projeto Heróis da Fruta

Na sequência do convite apresentado pela Associação

Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, propondo ao Municipio
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objetivo

ciclo, a co

Conhecer a

manutenção

de praticar

comunidade

saudáveis;

época, nado

mer mais

importân

da saúde;

uma alimen

local para

Despertar

nal e biol

referido Projeto, pela importância que a mesma merece.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______
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LF

F

a participação

Lanche escolar

de incentivar

na 3.° Edição do Projeto “Heróis da Fruta —

saudável”, para o ano letivo 2013/2014 com o

as crianças, do ensino pré-escolar e 1.0

fruta no lanche escolar e em casa;

cia da fruta na alimentação e na

Encorajar as crianças a orgulharem-se

tação saudável e variada; Sensibilizar a

os benefícios de praticar hábitos mais

para necessidade de preferir fruta da

ógica por razões ecológicas económicas e

de saúde, já então presente a candidatura efetuada ao

Mod. 752-C — Grafinai.Á8iseda



OUTROS

349 - 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 )aneiro, 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 Presidente da Câmara, foi declarada

encerrada a reunião eram 12 horas e 30 minutos. _____________

Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n° 2, do artigo 92.°, da Lei

n°169/99, de 18 de Setembro, na redação 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 Presidente da Câmara e por mim, Dr.

Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do Departamento

de Admin tração Geral e Finanças, que a mandei elaborar.
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