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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELIIO

N° 05/2015

PRESIDÊNCIA: Fernando Firão Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal.________________________________

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fernandes, Toni

Eduard Dias Teixeira 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: 15 horas e 00 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

54- Assembleia Municipal de Boticas / Sessão Ordinária

de 26 de fevereiro 2015

Presente um ofício (reg. 672, de 03/fev.), apresentado pela

Assembleia Municipal de Boticas e através do qual é dado

em sessão ordinária, realizada no

fevereiro de 2015, foram apreciados e

entos e propostas da convocatória para o

ue a seguir se indicam: 2.1 - Apreciação

escrita do senhor Presidente da Câmara

nicipal e financeira nos termos da lei; 2.2

residente de Junta de Freguesia e do

para participação no XXII Congresso da

de Municípios Portugueses; 2.3 - Proposta

de Atribuição

Associação Nacional

de Regulamento Municipal

Freguesias; 2.4 - Proposta de Desafetação

Terreno com área de 187 m2 do Domínio

Domínio Privado para posterior alienação; 2

Procedimento Concursal de Recrutamento n

Contrato de Trabalho em Funções Públicas

Assistente Operacional - Autorização para o



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

55 — Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Norte / Cessação de funções do Vice-

Preside nte

Presente um ofício (reg. n.° 556, de 24/fev.) apresentado pelo

Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Norte e através do qual informa

da sua cessação de funções naquele cargo, manifestando o seu

sincero reconhecimento por toda a colaboração, apreço e

consideração que lhe foram dispensados durante o exercício

das suas funções. ________________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

56 — Ecomuseu de Barroso / Comparticipação Financeira

Presente um ofício (reg. n.° 603, de 26/fev.) apresentado pelo

Ecomuseu de Barroso, o qual, ao afirmar—se como um espaço

de valorização e divulgação dos recursos e do património de

Barroso, de representação identitária, de formação, de

concertação, cooperação, inovação e mobilização das pessoas

para novas atividades, vem solicitar à autarquia um apoio

financeiro para dinamizar culturalmente os pólos do Ecomuseu

de Barroso que se situam no concelho no montante de

Sessenta e sete mil euros (67.000,00€). _______________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta a importância que representa a atuação do

Ecomuseu do Barroso no património cultural do concelho
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deliberou, por unanimidade,

apoio financeiro no valor

(67.000,00€), conforme so

compromisso n.° 504. ______

atribuir à referida associação, um

de Sessenta e sete mil euros

licitado e a que corresponde o

57 — Liga dos Amigos do Hospital Distrital

Comparticipação Financeira 2015

Presente um ofício (reg. 320, de 02/

Liga dos Amigos do Hospital Distrital

qual, na sequência da apresentaç

Actividades e Orçamento para o ano

dado conhecimento, no seguimento da

celebrada com os Municípios do Alto T

as regras aí estabelecidas, de que

relativamente ao ano de 2015,

comparticipação financeira no valor

cinquenta e três euros e quarenta e

€), solicitando a atribuição desse valor.

Deliberação:

cumprimento

do Hospital D

Fevereiro de

transferência

para o ano

compromisso

A Câmara Municipal tomou conhecimento e no

da sua adesão à parceria com a “Liga dos Amigos

istrital de Chaves”, conforme deliberação de 3 de

1999, deliberou, por unanimidade, autorizar a

para aquela entidade da sua comparticipação

de 2015 e já referida (1.453,41€), a que o

n.0 474.
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de Chaves e através do

ão do seu Plano de

de 2015, é igualmente

parceria oportunamente

âmega e de acordo com

irá caber à Autarquia,

o pagamento de uma

de Mil quatrocentos e

um cêntimos (1.453,41
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58 - Agradecimento / ATAM — Associação do~

Trabalhadores da Administração Local

Presente um ofício (reg. 628, de 27/fev.), da Associação do!

Trabalhadores da Administração Local e através do qua~

agradece ao Município de Boticas o apoio e colaboraçãc

prestados no âmbito da realização na RAP (Reunião d€

Aperfeiçoamento Profissional) que decorreu em Boticas nc

passado dia 23 de fevereiro, que em muito contribuiu para

seu sucesso.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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OUTROS

59 - 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 n° 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 Presidente da Câmara, foi declarada

encerrada a reunião eram 15 horas e 40 minutos. _____________

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 Presidente da Câmara 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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