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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 03 DE Abril DE 2013

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 07/2013

PRESIDÊNCIA: Eng.° Fernando Pereira Campos, 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: Fernando Eirão Queiroga, Vice-Presidente, por se

encontrar em serviço oficial da autarquia.

SECRETARIOU: Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Director

do Departamento de Administração Geral e

Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS: ________________________________

HORA DE ABERTURA: 10 horas e 35 minutos. _______________

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em minuta no final

da respectiva reunião. _____________________________

Município de Boticas 03.04.2013

Mcd. 752-C Grafrnal-Águedo



1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA______________

II - ORDEM DO DIA_________________________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

85 - Delegação de Competências

Pelo Presidente da Câmara e Vereadores, nos termas do n.° 3,

do artigo 65.°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na

redacção dada pela Lei n0 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi

dado conhecimento das decisões proferidas ao abrigo da

delegação e subdelegação de competências, respectivamente._

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

86— Proposta de Adenda ao Protocolo de Cooperação

entre o Município de Boticas e a Universidade do Minho

Presente uma proposta de Adenda ao Protocolo de Cooperação

entre o Município de Boticas e a Universidade do Minha,

aprovado em reunião de Câmara de 2 de Maio de 2005, a qual

tem por objeto definir os termos de colaboração entre as

instituições signatárias, tendo em vista o fomento de projetos

de investigação na área do Concelho de Boticas. ______________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida proposta, bem como dos objetivos, âmbito e

disposições estabelecidos na mesma e deliberou, por

unanimidade, aprová-la.
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87 — Associação de Municípios Portugueses do Vinho /

Relatório de Atividades e Contas - 2012

Pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, foi

• apresentado o Relatório de Atividades e Contas referente ao

ano de 2012, aprovado por unanimidade na Assembleia

Intermunicipal daquela entidade no último dia 20 de Março.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

88 — Acordo de Cooperação entre os Municípios

Timorenses e os Municípios Portugueses

Presente o Acordo de Cooperação assinado entre o Município

de Boticas e a Comissão Instaladora do Município de Liquiçá

(Timor), este último representado pelo Secretário de Estado

da Descentralização Administrativa de Timor, assinado no

último dia 21 de março na Embaixada de Timor, em Lisboa, no

seguimento dos Acordos de Cooperação entre os Municípios

Timorenses e os Municípios Portugueses, que consiste na

cooperação e trocas económicas, culturais, sociais, educativas

entre as partes, com o objetivo de apoiar a instalação dos

Municípios Timorenses, no caso concreto, do Município de

Liquiçá, bem como o seu desenvolvimento sócio-económico. —

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

89 - Visita a Boticas do Secretário de Estado da Energia /

Assinatura de Adenda ao Protocolo entre a Câmara

Municipal de Boticas e a Universidade do Minho
Município de Boticas 03.04.2013
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Presente um convite do Município efetuado ao Secretário de

Estado da Energia, Dr. Artur Trindade, e que o mesmo aceitou,

para estar presente na Sessão Solene a realizar no próximo

dia 9 de Abril, no âmbito da assinatura da Adenda ao

Protocolo entre a Câmara Municipal de Boticas e a

Universidade do Minho, na qual estarão também presentes,

entre outros, membros da Universidade do Minho,

nomeadamente o Vice-Reitor, Prof. Dr. José Mendes. __________

Deliberação: Nestas condições, a Câmara Municipal tomou

conhecimento e deliberou, por unanimidade, em cumprimento

do determinado pela legislação, autorizar a realização do

evento em causa bem como prestar o apoio financeiro à

realização do mesmo, a que correspondem os compromissos

n.° 623, 624 e 626. ________________________________________
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

90 — EHATB, EIM,S.A. — Empreendimentos Hidroeléctricos

do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A/ Designação do

Representante do Município

Presente um ofício (reg.461, de 26/ Mar.) apresentado pela

EHATB — Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e

Barroso, EIM, S.A. e através do qual é solicitado a designação

do representante do Muni~ípio na assembleia geral da referida

empresa.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e em

cumprimento do disposto no n.2, do artigo 26° da Lei n.°

50/2012, de 31 de Agosto, deliberou, por unanimidade,

designar como representante do Município na assembleia geral

da empresa EHATB,EIM, S.A. o senhor Presidente da Câmara. —

91— AMAT / Quotização 2013

Presente um ofício (reg. n° 458, de 22/MAR.), apresentado

pela AMAT — Associação de Municípios do Alto Tâmega e

através do qual é dado conhecimento do montante mensal da

comparticipação Câmara Municipal nas respetivas despesas de

funcionamento, estabelecida para o ano de 2013, conforme

acordado em reunião do Conselho Diretivo, verificando-se,

desta forma, que irá caber à Autarquia um pagamento mensal

no valor de Mil euros (1.000,00 €). __________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e
Município de Boticas 03.04.2013
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considerando que à mesma cabe atempadamente efetuar os

pagamentos que lhe competem, deliberou, por unanimidade,

autorizar o pagamento mensal para a AMAT e durante o

corrente ano do montante referido (1.000,00 €), a que

corresponde o compromisso n° 621. ____________________________
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

92 — Regeneração dos Aglomerados da Zona Afetada -

Freguesia de Pinho / Adjudicação

Na sequência da deliberação tomada em 20 de Fevereiro de

2013, foi presente o correspondente processo da empreitada

em epígrafe, acompanhada do competente Relatório Preliminar,

oportunamente elaborado pelo Júri do Concurso e ainda o

consequente Relatório Final. ____________________________________

Deliberação: A

como do teor

Concurso e deli

da empreitada

Afetada - Freg

Agosto, Lda.”,

Duzentos e vin

quarenta e oito

acrescido o IV

corresponde

compromisso n.°COM13-00622. ________________________________

Município de Boticas 03.04.2013

Câmara Municipal tomou conhecimento, bem

dos correspondentes relatórios do Júri do

berou, por unanimidade, efetuar a adjudicação

de “Regeneração dos Aglomerados da Zona

uesia de Pinho” à firma “Construções 13 de

com sede em Veral, pelo preço global de

te seis mil, duzentos e dezassete euros e

cêntimos (226.217,48€), valor ao qual será

A à taxa legal em vigor de 6%, a que

a proposta de cabimento n.° CAB13-00158 e
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DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

93 — Mapa de Reporte Trimestral / DASE

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, pela Divisão de Ação Social e Educação foi apresentado o

Mapa de Reporte Trimestral do respetivo serviço. ____________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

94 — Notificação de Aprovação da candidatura n.° 267829

à Medida Contrato Emprego Inserção - Trabalho Social

das Florestas

No âmbito da Portaria n.° 128/2009, de 30 de Janeiro, na

redação que lhe foi dada pela Portaria n.° 164/2011, de 18 de

Abril, bem como do protocolo de cooperação “Trabalho Social

pelas Florestas”, celebrado entre os Ministérios da

Administração Interna, da Economia e do Emprego, do Mar, do

Ambiente e do Ordenamento do Território, assinado em 12 de

Junho de 2012, que se centraliza na prevenção dos incêndios

florestais, reflorestação e vigilância dos espaços florestais,

promovendo a integração de desempregados inscritos nos

Centos de Emprego, através de uma atividade de interesse

social e local; considerando ainda o teor do Protocolo de

colaboração celebrado entre a Presidência do Conselho de

Ministros, o Ministério da Economia e do Emprego e a

Associação Nacional de Municípios Portugueses e considerando
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a importância das medidas e dos protocolos em apreço no

âmbito do Trabalho Social a desenvolver em prol das florestas

do Concelho de Boticas, atendendo à sua dimensão territorial

com cerca de seis mil hectares, assim como a ancestral e

cultural relação entre as populações locais e as florestas, foi

presente um ofício (reg. n.° 462/26 Mar.), enviado pelo Centro

de Emprego e Formação Profissional do Alto Trás-os-Montes no

qual é dado conhecimento da aprovação da candidatura n.°

267829, oportunamente apresentada à Medida Contrato

Emprego — Inserção, bem como do respetivo Termo de

Aceitação.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

95 — Reordenamento da Rede Escolar da EPE e do 1.0

Ciclo do Ensino Básico — Ano Letivo 20 13-2014

Presente um e-mail de 13 de Março de 2013, enviado pelo

senhor Delegado Regional de Educação da Região Norte, onde

solicita à Câmara Municipal para que se pronuncie a cerca do

reordenamento da Rede Escolar dos Estabelecimentos do Pré-

escolar e 1.0 ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2013-

2014.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, não apresentar qualquer proposta

de reorganização, em conformidade com o estabelecido na

Carta Educativa, tendo em conta a reorganização já efetuada

no âmbito do 1.0 ciclo do Ensino Básico, com a criação do
Município de Boticas 03.04.2013
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Centro Escolar do Agrupamento Gomes Monteiro, Boticas, bem

como da existência da oferta do Ensino Pré-Escolar — Jardim—

de-infância de Boticas, duas salas e Jardim-de-infância de

Beça, uma sala. __________________________________________________
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OUTROS

96 - 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 no 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.

Seguidamente, pelo Presidente da Câmara, foi declarada

encerrada a reunião eram 11 horas e 55 minutos. ______________

Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n° 2, do artigo 92.0, 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, Dir~ or do Departamento

de Adminstração Geral e Finanças, que a - - i elaborar. ____

Municipio de Boticas 03.04.2013
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