
LivroA 71
fl 39Folh____________

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 5/2016

PRESIDÊNCIA: Fernando Firão Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal. ________________________________

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fernandes e Hélio

Romeu Monteiro Pereira Martins, vereadores. _____

AUSÊNCIAS: Ana Luísa Pires Monteiro, vereadora, por motivo

justificado. _________________________________________

SECRETARIOU: Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administração Geral e Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS: _________________________________

HORA DE ABERTURA: 9 horas e 35 minutos. _______________

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em minuta no final

da respectiva reu ni~o. _____________________________

Município de Boticas 02.03.2016

Mcd. 752-C — Grafinal-Á8ueda



1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA_

II - ORDEM DO DIA____________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

Atendendo

organizar

Crianças

represent

Concelho

desconhecidas

dos mais novo

das crianças

consonância co

Boticas e devi

letivas, foram

realização da

desenrolará à

uma viagem de

Museu Nacional

Calaico, ex-/ib

República e ao

perto

e contribuindo dec

s, proporcionando-l

residentes noutr

m o Agrupamento

damente enquadra

agendados os dia

referida visita de

semelhança

dos Alunos do 4° Ano

Letivo 20 15/2016

Pousada da Juventude.__________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo à atividade em questão e à sua importância lúdico-

a Lisboa

co - Ano

67 — Visita de Estudo

1° Ciclo do Ensino Bási

ao interesse

anualmente

do 4° Ano

a uma oportu

contactarem

a

do

nid

de

de que se reveste a iniciativa

“Visita de Estudo a Lisboa

10 Ciclo do Ensino Básico”,

ade única para as crianças do n

do

em

das

que

osso

com realidades por muitas

isivamente para a educação

hes oportunidades iguais às

as regiões do país, em

de Escolas Somes Monteiro,

da com as suas atividades

5 19 e 20 de Maio para a

Estudo, cujo programa se

de anos anteriores, contemplando

avião e outra de comboio, visitas guiadas ao

de Arqueologia, onde está exposto o Guerreiro

ris do Concelho de Boticas, à Assembleia da

Oceanário de Lisboa e ainda a pernoita numa
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educativa, deliberou, por unanimidade, concordar com as

datas previstas para a sua realização, determinando que

sejam efetuados os necessários procedimentos à sua

execução, nomeadamente a pré-reserva de alojamento e

serviço de refeições na Pousada da Juventude de Lisboa, bem

como da visita guiada ao Oceanário, despesas a que

correspondem os compromissos n.° 408 e 409. _______________

68 - Acções de Formação para a emissão do Cartão de

Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos/Retiticação

Na sequência da deliberação tomada em reunião realizada em

a 3 de fevereiro último, e pela qual foi deliberado atribuir à

Cooperativa Agrícola de Boticas uma comparticipação

financeira destinada ao apoio das ações de formação em

referência, verifica-se agora a necessidade de, por lapso, ser

retificada aquela deliberação no sentido de atribuir o apoio

financeiro em causa diretamente aos formandos para

adquirirem o cartão individual de aplicador, até ao montante

máximo de Dois mil cento e dez euros (2.110,00€). ___________

Deliberação: Nestas condições a Câmara r’lunicipal deliberou,

por unanimidade, rectificar a referida deliberação no sentido

de atribuir o apoio em causa diretamente aos candidatos a

“Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos”, a que corresponde

o compromisso n.° 438. _______________________________________

69 - Proposta de Alteração à Tabela Preços da

Truticultura e Parque de Pesca de Boticas /Aprovação

Município de Boticas 02.03.2016
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Aprovação

dezembro

das trutas

- Consider

venda das

ainda dos

momento

Desportiva

também o

reduzindo

número de

aposta e di

as suas

alteração

- Trutas

o preço

da truta.

Câmara e a

de Alteração

de Boticas /

adepfos e

vulgação do

vertentes,

dos preços

para pesca

para 4,50C

O Presidente

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos

termos da referida informação e tendo concordado com o teor

da mesma, deliberou, por unanimidade, aprovar a referida

alteração à Tabela de Preços em referência, nos termos do

n.0 210, da Lei n.° 73/2013, de 3 setembro (Lei Finanças

Locais), conjugada com a alínea e), do n.° 1, do artigo 330,

Presente uma Proposta do senhor Presidente da

qual a seguir se transcreve na íntegra: “Proposta

à Tabela preços da Truticultura e Parque de Pesca

- Considerando as deliberações 6 de maio e 2 de

de 2015, as quais fixaram o preço do quilograma

fários na Truticultura e Parque de Pesca de Boticas;

ando o enorme sucesso que se tem demonstrado a

Trutas junto dos Particulares, dos Restaurantes e

Retalhistas; Considerando que se vislumbra neste

a necessidade de uma maior aposta na Pesca

, fomentando desta forma não só a modalidade, mas

Turismo nessa área; - Que é nosso entender, que

o preço do quilograma da truta, com aquelas

finalidades, poderá atrair um maior

Turistas; - O interesse Municipal na

“nome” do Município em todas

nomeadamente Turísticas; Propõe-se: A

constantes na Tabela - na rubrica

Desportiva (Truta fário) - reduzindo

(quatro euros e meios) do quilograma

da Câmara, (Fernando Queiroga) “. _____



Livrj’\ 71
II 41Folh____________

O’

da Lei n.° 75/2013, de 12 setembro (Regime Jurídico das

Autarquias Locais). ______________________________________________

70 — Assembleia Municipal de Boticas / Sessão Ordinária

de 25 de fevereiro 2016

Presente um ofício (reg. 588, de 29/Fev.), apresentado pelo

Presidente da Assembleia Municipal de Boticas e através do

é dado conhecimento de

no dia 25 de fevereiro de 2016, foram apreciados e

da convocatória para o

icam: 2.1 - Apreciação

Presidente da Câmara

nos termos da lei; 2.2

Junta de Freguesia de

Junta de Freguesia de

ia de Boticas e Granja;

Junta de Freguesia de

ras do Barroso e Cerdedo;

o Protocolo de Cooperação

Município de Boticas e a

CRL (CAPOLIB); 2.4 -

ociação dos Empresários

Turísticos do Douro e Trás-os-Montes; 2.

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana

Boticas e 2.6 - Proposta de Autorização gen

do disposto no n.° 2 do art.° 16 da Lei n.°

setembro — Isenção e Redução de Taxas. ____

Município de Botica

5 - Proposta de

(ARU) da Vila de

érica para efeitos

73/2013, de 3 de

0203.2016

que em sessão ordinária,

propostas

guir se ind

do senhor

e financeira

Subsídios /

de Beça;

e Fregues

o rn e la s

qual

realizada

aprovados os documentos e

efeito elaborada e que a se

de uma informação escrita

sobre a atividade municipal

- Acordos de Atribuição de

Pinho; Junta de Freguesia

Covas do Barroso; Junta d

Junta de Freguesia de D

Sapiãos; Junta de Freguesia de

2.3 - Proposta de Aditamento

outorgado em 31/01/2014 ent

Cooperativa Agrícola de Bot

Proposta de adesão à AETUR

Altu

la) a

re o

icas,

- Ass
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Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

71 - Nomeação do Presidente do Conselho Diretivo da

ARS Norte

Presente um ofício (reg. 537, de 23/Fev.), apresentado pelo

Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de

Saúde do Norte, I.P., pelo qual informa da sua nomeação para

o desempenho daquelas funções, manifestando a sua total

abertura e disponibilidade para o desenvolvimento da

cooperação institucional com o Município de Boticas. __________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

o concelho e

particular do

montanha, o

9 e 10 de

72 — Troféu Downhill Boticas 2016

Procurando potenciar as características únicas d

contribuindo para o incremento do turismo, em

turismo associado aos desportos de natureza e de

Município de Boticas recebe, nos próximos dias

julho, o “Troféu Downhill B

iniciativa que se realizou

Trata-se de uma prova

calendário da FederaçãoPo

Portugal da modalidade e

23/Elites, Juniores e Femin

marcar posição como local

género de atividades e con

provas pontuáveis para

internacionais no decorre

garantir que a prova de

oticas 201611, dando continuidade à

o ano passado pela primeira vez.

de caráter nacional, inscrita no

rtuguesa de Ciclismo, extra Taça de

disputada nas categorias de sub

inos, tendo como principal objetivo

privilegiado para a realização deste

quistar a entrada no calendário das

os campeonatos nacionais e

r dos próximos anos. Procurando

Boticas reúna todas as condições
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exigidas para acolher eventos de caráter internacional torna-

se necessária a manutenção e rectificação de alguns troços da

pista construída o ano passado, com uma extensão aproximada

de 3.000 metros, criando novos obstáculos artificiais, mas

continuando a dar preferência aos obstáculos naturais

existentes, aproveitando sempre os pendentes com a máxima

inclinação. Para além dos custos com os trabalhos de

manutenção e retificação da pista, que serão executados pelos

serviços operativos do Município, há ainda a considerar as

necessárias despesas organizativas e de mobilização de

equipas e atletas, bem como do apoio logístico necessário à

realização desta prova.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse de que a iniciativa se reveste, bem

como ao incremento turístico que dela poderá advir deliberou,

por unanimidade, concordar com a realização do “Troféu

Downhill Boticas 20161T, autorizando a realização das

consequentes despesas e a que correspondem os

compromissos n.° 432 e 452. ________________________________

Municipio de Boticas 02.03.2016
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

73 — ANMP - Associação Nacional de

Portugueses! Quotização 2016

Presente uma fatura (ref. ND 201

apresentada pela ANMP — Associação N

Portugueses e através do qual é dado

caberá à Autarquia, relativamente ao

harmonia com os pressupostos e obje

quotização, oportunamente aprovada,

quota anual no valor de Quatro mil, d

euros e setenta e dois cêntimos (4.227,

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

considerando que à mesma cabe atempadamente efetuar os

pagamentos que lhe competem, deliberou, por unanimidade,

autorizar o pagamento do referido montante à ANMP (4.227,72

€), a que corresponde o compromisso n.° 290. _______________

Municípios

6/314, de 10/fev.),

acional de Municípios

conhecimento de que

ano de 2016 e de

tivos da proposta de

o pagamento da sua

uzentos e vinte e sete

72 C). _________________
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

74 — Programa CEI - Contrato Emprego Inserção

Presente uma cópia da candidatura n.° 1032281, apresentada

ao Programa CEI, regulado pela Portaria n.° 20-6/2014, de 30

de janeiro, que altera e republica a Portaria n.° 128/2009, de

30 de janeiro, alterada pelas Portaria n.0 294/2010, de 31 de

maio, Portaria n.0 164/2011, de 18 de abril e Portaria n.°

378-H/2013, de 31 de dezembro e regulamentada pelo

Despacho n.° 1573-A/2014, de 30 de janeiro, oportunamente

elaborada pelos serviços.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Município de Boticas 02.03.2016
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OUTROS

75 — Proposta de Protocolo de Prestação de Serviços a

celebrar com o Município de Boticas e a Reciol, para

Recolha de Óleos Alimentares Usados (OAU)

Presente a proposta de protocolo de prestação de serviços

referida em epígrafe, o qual tem por objeto a definição dos

termos e condições de cooperação entre as partes

contratantes tendo em vista a recolha dos óleos alimentares

usados na área do Município de Boticas. ________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou

referida proposta de protocolo, bem como

disposições estabelecidos na mesma e

unanimidade, aprová-la.

conhecimento da

dos objetivos e

deliberou, por

76 - Aprovação da Acta em

Reunião

E não havendo mais assuntos a tratar,

deliberou, por unanimidade, aprovar

minuta, nos termos e para os efeitos co

artigo 57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de

ser assinada pelos membros presentes e

Augusto da Silva Barreira, Diretor d

Administração Geral e Finanças, que

Seguidamente, pelo Presidente da

encerrada a reunião eram 10 horas e

a Câmara Municipal

a presente ata em

nsignados no n°3, do

Setembro, a qual vai

por mim, Dr. Manuel

o Departamento de

a mandei elaborar. —

Câmara, foi declarada

40 minutos.

Minuta e Encerramento da
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Encerra mento da Acta

Para os efeitos consignados no n° 2, do artigo 57•0, da Lei n°

75/20 13, 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.

~ÀIoÏ
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