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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 06/2015

PRESIDÊNCIA: Fernando Eir~o Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal.________________________________

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fernandes e Ana

Luisa Pires Monteiro vereadores. __________________

AUSÊNCIAS:

SECRETARIOU: Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administração Geral e Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS:

HORA DE ABERTURA: 09 horas e 30 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

60 — Proposta de Protocolo a celebrar entre o Município

de Boticas, a Federação de Andebol de Portugal e o Grupo

Desportivo de Boticas / Aprovação

Presente a proposta de protocolo referida em epígrafe, a qual

tem por objecto a cooperação para a realização conjunta de

acções que possibilitem a promoção e prática do andebol pela

população jovem do Concelho de Boticas, criando as condições

necessárias inerentes à prática da modalidade nas atividades

de enriquecimento curricular, bem como o acompanhamento do

programa através dos técnicos da Associação Regional /

Federação.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse da iniciativa, bem como à importância

de incentivar os mais jovens para a prática desportiva,

deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de

protocolo.

61 — Feira Gastronómica do Porco - Participação dos

Produtores de Raça Barrosã do Concelho/Comparticipação

Financeira / Retificação
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Presente uma informação relativa ao assunto em epígrafe e

que a seguir se transcreve na íntegra: “Levo ao conhecimento

de V.Exa. que, na sequência da deliberação aprovada em

Reunião de Câmara em 8 de janeiro último, relativa à

comparticipação financeira atribuída aos Produtores de Raça

Barrosã pela sua participa ção na XVII Feira Gastronómica do

Porco, por lapso dos serviços não foi comtemplado o sr. João

Fernando Gonçalves de Pena, de Cerdedo, que

comprovadamente participou com os seus animais no certame.

Como o mencionado lapso só agora, no momento de proceder

ao pagamento das referidas comparticipações financeiras, foi

detetado, por forma a corrigi-lo e garantindo o tratamento

equitativo dado a todos os Produtores que participaram como

os seus animais na XVII Feira Gastronómica do porco, propõe-

se a atribuição de uma comparticipação financeira ao sr. João

Fernando Gonçalves de Pena no valor de quinhentos euros

(500,00,00€). À consideração de V. Exa., Município de Boticas,

16 de março de 2015. O Adjunto (João Adegas).”. ____________

Deliberação: A Câmara Municipal, tomou conhecimento e,

atendendo à necessidade de tratar equitativamente e em

iguais circunstâncias todos os produtores de Raça Barrosã que

participaram na XVII Feira Gastronómica do Porco, deliberou,

por unanimidade, atribuir uma comparticipação financeira no

valor de quinhentos euros (500,00€) ao sr. João Fernando

Gonçalves de Pena, a que corresponde o compromisso n.° 632.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

62 — Município de Cabeceiras de Basto / Cessação de

funções do Presidente da Câmara

Presente um ofício (reg. n.° 730, de 09/mar.) apresentado

pelo Presidente do Município de Cabeceiras de Basto 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.

63 - Suspensão de Mandato

Presente uma carta (reg. 809, de 16/mar.), apresentada pelo

senhor vereador Toni Eduard Dias Teixeira e através da qual,

por motivos de natureza profissional, solicita a suspensão do

seu mandato de vereador para o qual foi eleito em 29 de

setembro de 2013, por um período de 365 dias. _______________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e após

ter efetuado a sua apreciação, deliberou por unanimidade,

aceitar o pedido de suspensão apresentado. Mais foi

deliberado, por unanimidade, determinar a sua substituição,

em conformidade com o que se encontra previsto no artigo

59.°, da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei

n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, através do mecanismo

consagrado nessa disposição legal, chamando-se o cidadão

imediatamente a seguir na ordem da lista apresentada às



últimas eleições autárquicas pelo Partido Social Democrata e

que é então o senhor Hélio Romeu Monteiro Pereira Martins,

determinando desde já a sua convocação para o preenchimento

da vaga ocorrida e assunção de funções, mediante a

verificação da sua identidade e legitimidade pelo Presidente da

Câmara, devendo ser-lhe dado conhecimento do local, data e

hora da realização da próxima reunião deste órgão.
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

64 — Despesas de manutenção — 1.0 ciclo do Ensino

Básico Ano Letivo 2013/20 14 e 1.° Período do Ano Letivo

20 14/2015

Considerando a necessidade de impor um grau de coerência

relativo às despesas efetuadas ao nível do ensino,

nomeadamente do 1.0 ciclo do ensino básico, e de acordo com

o n.° 2 do art. 14.° do Decreto Regulamentar n.° 12/2000, de

29 de Agosto, bem como do disposto na alínea d) do n.° 2 do

art. 23 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, foi apresentada

uma informação prestada pela Divisão de Educação e

Desenvolvimento Social através da qual é proposta a

atribuição de uma comparticipação financeira, para

comparticipar nas despesas de consumo de Eletricidade e

Água, nos termos aí estritamente estabelecidos e a que

corresponde um valor global de Sete mil quatrocentos e

sessenta euros e cinquenta e cinco cêntimos (7.460,55€).

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta a importância que o assunto representa para a

comunidade escolar deliberou, por unanimidade, autorizar a

realização da despesa em causa, a que corresponde o

compromisso n.° 625. (não participou na votação, por se

encontrar impedida a senhora vereadora Eng.a Ana Luisa Pires

Monteiro, tendo-se inclusive ausentado da sala de reuniões). —
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65 — Subsídios a Atribuir a Alunos que não possuem

Horário Letivo Condizente com Transportes Escolares /

Ano Letivo 2014 - 2015

Verifica-se no presente ano letivo (2014-2015), à semelhança

de anos anteriores (requerimento n.° 370 de 03 de fev.), a

existência de horários escolares do ensino secundário (10.°,

11.0 e 12.° 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._________________________________________
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Deliberação: Nestas Condições, a Câmara Municipal

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor

máximo de Sessenta euros (60,00 €) mensais, com exclusão

do período de férias, à aluna que se encontra na referida

situação, alojada em casa particular em Chaves, sendo o

pagamento do referido subsídio, reportado a Fevereiro do

presente ano letivo (2014-2015), 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 atribuídos e pagos, se for o caso, a que

corresponde o compromisso n.° 623. ____________________________
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66 — Alfredo Martins Meireles /Pedido de

Comparticipação Financeira para a recuperação da

habitação

Presente um requerimento (reg. 802, de 1 1/Mar./2015)

apresentado pelo Senhor Alfredo Martins Meireles, residente

na Rua do Vinhal, n.° 12, freguesia de Sapiãos, bem como

uma informação da Divisão de Educação e Desenvolvimento

Social e através da qual é dado conhecimento da sua

precariedade económica, bem como da necessidade de dotar

aquela habitação de condições de dignidade, sendo então

proposta a atribuição de uma comparticipação financeira no

valor de Dois mil e quinhentos euros (2.500,00€), conforme

proposta de intervenção e estimativa orçamental elaborada

pela DGAT — Divisão Gestão e Administração do Território,

para a para a recuperação da habitação.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância

com realização da despesa em causa, a que corresponde o

compromisso n.° 626. ____________________________________________

67 — António Dias de Moura /Pedido de Comparticipação

Financeira para a recuperação da habitação

Presente um requerimento (reg. 2889, de 17/Out/14),

apresentado pelo Senhor António Dias de Moura, residente na

Travessa Humberto Delgado, freguesia de Alturas e Cerdedo,

bem como uma informação da Divisão de Educação e

Desenvolvimento Social e através da qual é dado

conhecimento da sua precariedade económica, bem como da
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inexistência de condições de habitabilidade, sendo então

proposta a atribuição ao mesmo de uma comparticipação

financeira no valor de Dois mil e setecentos e cinquenta euros

(2.750,00€), conforme proposta de intervenção e estimativa

orçamental elaborada pela DGAT — Divisão Gestão e

Administração do Território para a para a recuperação da

habitação.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância

com realização da despesa em causa, a que corresponde o

compromisso n.° 629. ____________________________________________

68 — Hermínia Martins Alves da Cruz /Pedido de

Comparticipação Financeira para a recuperação da

habitação

Presente um requerimento (reg. 458, de 11/Fev/2014),

apresentado pela Senhora Hermínia Martins Alves da Cruz,

residente na Rua das Eiras, s/n, freguesia de Codessoso,

Curros e Fiães do Tâmega, bem como uma informação da

Divisão de Educação e Desenvolvimento Social e através da

qual é dado conhecimento da sua precariedade económica, e

degradação da sua habitação, sendo então proposta a

atribuição ao mesmo de uma comparticipação financeira no

valor de Dois mil euros (2.000,00€), conforme proposta de

intervenção e estimativa orçamental elaborada pela DGAT —

Divisão Gestão e Administração do Território para a para a

recuperação da habitação. _______________________________________
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Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância

com realização da despesa em causa, a que corresponde o

compromisso n.0 630. ____________________________________________

69 — Projeto “Ateliers de Primavera: À descoberta da

Natureza”

Presente o Projeto “Ateliers de Primavera: À descoberta da

Natureza”, que a Autarquia pretende desenvolver durante o

período de férias de Páscoa, mais concretamente de 23 de

Março a 1 de Abril, no Parque de Natureza e Biodiversidade, e

que será dirigido a todos os interessados com idades

compreendidas entre os 6 e os 14 anos. _______________________

Deliberação:

tendo em con

unanimidade

implementação

descoberta da

despesas que

compromissos

A Câmara Municipal

ta o interesse desta

manifestar a sua

do Projeto “Atei

Natureza”, bem como

o mesmo envolve,

n.° (s)616, 617 e 618

tomou conhecimento e

iniciativa, deliberou, por

concordância com a

iers de Primavera: À

autorizar a realização das

a que correspondem os
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70 - Dia Nacional dos Moinhos (7 de abril) /Semana dos

Moinhos e do Pão de Boticas (08, 09, 10, 11 e 12 de abril

de 2015)

anteriores,

Moinhos Abertos” (08, 09, 10,

Nacional dos Moinhos” (07 de a

anos anteriores, o Município

alargar a iniciativa e promover

Pão, através de uma programaçã

direcionadas aos vários públicos

10 de abril, vão ser realizada

lúdico-pedagógicas direcionadas

do CADAT da Santa Casa da Mis

11

geral

do “Dia dos

11 e 12 de abril) e ao “Dia

bril). Atendendo ao êxito dos

de Boticas este ano decidiu

a Semana dos Moinhos e do

o diversificada com atividades

alvo. Assim, nos dias de 07 a

um conjunto de atividades

para o pré-escolar e utentes

ericórdia de Boticas. Nos dias

Presente um email (reg. 821, de 17/mar.) apresentado pela

TIMS — Sociedade Internacional de Molinologia o qual vem

solicitar ao Município de Boticas, à semelhança dos anos

que se associe às comemorações

e 12 de abril, vão decorrer atividades para o público em

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

atendendo ao interesse que a iniciativa representa na

divulgação da Rede Molinológica deste concelho, quer a nível

cultural, etnográfico, ambiental, patrimonial e turístico

deliberou, por unanimidade, associar-se à iniciativa dos “Dias

dos Moinhos Abertos” realizando assim um conjunto de
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iniciativas, autorizando a realização das despesas necessárias

e a que corresponde o compromisso n0 634. ___________________

71 - Real

Municipal /

Pelo senhor

proposto que

realizarão nos

9:30 horas

anteriormente

ização das Próximas

Alteração de Data

Presidente da Câmara foi

as próximas reuniões da

dias 08 e 22 de abril d

e não nos dias em

prevista a sua realização.

Reuniões da Câmara

dado conhecimento e

Câmara Municipal se

o corrente ano, pelas

que se encontrava

Deliberação: A Câmara Municipal tomou

deliberou, por unanimidade, concordar com

datas propostas, independentemente do

“Regimento para o Funcionamento das Reu

M u n i c i p a 1”. ____________________________________________

conhecimento e

a alteração das

estabelecido no

niões da Câmara

72 - Aprovação da

Reunião

E não havendo

deliberou, por

minuta, nos te

artigo 57°, da

ser assinada p

Augusto da 5

Administração

Seguidamente,

encerrada a re

Acta em Minuta

a Câmara

a presente

nsig nados

Setembro

por mim,

do Depart

a mandei

mara, foi

minutos.

Municipal

acta em

no n°3, do

a qual vai

Dr. Manuel

amento de

elaborar.

declarada

e Encerramento da

mais assuntos a tratar

unanimidade, aprovar

rmos e para os efeitos co

Lei n0 75/2013, de 12 de

elos membros presentes e

ilva Barreira, Director

Geral e Finanças, que

pelo Presidente da Câ

união eram 10 horas e 10
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Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n° 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. ____
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