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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 06 DE JULHO DE 2016

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 13/2016

PRESIDÊNCIA: António Guilherme Forte Leres Pires, Vice-

Presidente da Câmara Municipal.

VEREADORES PRESENTES: Maria do Céu Domingues

Fernandes, Hélio Romeu Monteiro Pereira Martins

e Ana Luísa Pires Monteiro, vereadores. __________

AUSÊNCIAS: Fernando Eirão Queiroga, Presidente da Câmara

Municipal, em virtude de se encontrar em pleno

gozo de férias. ___________________________________

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 reunião. ____________________________
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1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA______________

II - ORDEM DO DIA_________________________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

172 — Assembleia Municipal de Boticas / Sessão Ordinária

de 23 de junho 2016

Presente um ofício (reg.2328, de 4/Jul.), apresentado pela

Assembleia Municipal de Boticas e através do qual é dado

conhecimento de que em sessão ordinária, realizada no dia 23

de junho de 2016, foram apreciados e aprovados os

documentos e propostas da convocatória para o efeito

elaborada e que a seguir se indicam: 2.1 - Apreciação de uma

informação escrita do senhor Presidente da Câmara sobre a

atividade municipal e financeira nos termos da lei; 2.2 -

Relatório de Gestão e Contas Consolidadas do Município / Ano

de 2015; 2.3 - Proposta de Regulamento do Conselho

Municipal de Juventude / Aprovação Definitiva; e 2.4 -

Proposta de revisão / alteração (1.a) ao Regulamento do

Conselho Municipal de Segurança / Aprovação Definitiva.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______

173 — Proposta de Acordo de Parceria entre o Município

de Boticas e a Inforpreparação — Formação Profissional e

Consultadoria, Lda./ Plano para a Igualdade e Cidadania

para o Município de Boticas / Aprovação
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Presente a proposta de

epígrafe, a qual contém

partes sobre as linhas ge

cooperação, com vista

cofinanciamento e para

Igualdade e Cidadania” do

“Acordo de Parceria” referida em

o entendimento alcançado entre as

rais para o estabelecimento de uma

à elaboração da candidatura a

a realização do “Plano para a

Município de Boticas. ______________

Deliberação: A Câmara Municipal tomvu conhecimento da

referida proposta de Acordo de Parceria e tendo concordado

com o teor da mesma deliberou, por unanimidade, aprová-la. —

174 - Projeto de “Regulamento Municipal de Transportes

Escolares” / Consulta Pública

Na sequência da deliberação de 06 de janeiro de 2016, a qual

autorizou o início do procedimento para a elaboração do

Regulamento em referência, foi agora presente, para

submissão a consulta pública, o projeto de Regulamento

Municipal de Transportes Escolares, o qual define os princípios

e procedimentos de atribuição, organização, disciplina e

financiamento dos transportes escolares do Município de

Boticas, para as crianças da educação pré-escolar, alunos do

ensino básico e secundário. ___________________________________

Deliberação: A

deliberou, por

Regulamento em

1, do artigo 101

pelo prazo de 30

Câmara Municipal tomou conhecimento e

unanimidade, submeter o projeto de

causa a consulta pública, nos termos do n°

•0 do Código do Procedimento Administrativo,

dias, para recolha de sugestões por parte dos

Município de Boticas
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munícipes, procedendo à sua publicitação na 2~ Série do Diário

da República.

175 - Projeto de Regulamento de Alienação de Imóveis

Municipais do Concelho de Boticas! Consulta Pública

Na sequência da deliberação de 04 de maio de 2016, a qual

autorizou o início de procedimento para a elaboração do

Regulamento em referência, foi agora presente, para

submissão a consulta pública, o projeto de Regulamento de

Alienação de Imóveis Municipais do Concelho de Boticas, o

qual define a forma e o regime de alienação dos bens imóveis

propriedade do Município de Boticas. __________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, submeter o projeto de

Regulamento em causa a consulta pública, nos termos do n0 1,

do artigo 101.0 do Código do Procedimento Administrativo,

pelo prazo de 30 dias, para recolha de sugestões por parte dos

munícipes, procedendo à sua publicitação na 2~ Série do Diário

da República.

176 — POSEUR / “Instalação da Rede de DFCI em Boticas”

/ Aprovação de Candidatura.

Presente uma cópia da candidatura elaborada pelo Gabinete

Técnico Florestal, designada por “Instalação da Rede de DFCI

em Boticas” e a ser apresentada no âmbito do Aviso POSEUR

10-2016-42, do Programa Operacional Sustentabilidade e

Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), a qual tem por
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objetivo a abertura estratégica, ao longo da rede viária

municipal, de faixas de gestão de combustível por forma a

criar barreiras de progressão aos incêndios florestais,

diminuindo a carga de combustível e sua continuidade e

criando locais de oportunidade para o apoio ao combate a

incêndios florestais. _____________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tornou conhecimento e

tendo em conta a importância da candidatura em causa,

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordância

com a mesma, aprovando-a.

177 — Chegada e Partida de Etapas da 24~ Volta a

Portugal do Futuro e da ga Volta a Portugal de Cadetes

Numa organização conjunta da Federação Portuguesa de

Ciclismo e da Podium Events, SA, o Município de Boticas

recebe, nos dias 16 e 17 de julho, a chegada da 3~ etapa e

partida da 4~ etapa da 24~ Volta a Portugal do Futuro e da ga

Volta a Portugal de Cadetes, iniciativa que precede a Volta a

Portugal em Bicicleta cuja passagem em Boticas está também

garantida, acontecendo no dia 30 de julho. A 24~ Volta a

Portugal do Futuro e a ga Volta a Portugal de Cadetes

percorrerão uma parte significativa do Concelho de Boticas,

estando a caravana sedeada no Largo de Nossa Senhora da

Livração, onde terão lugar as chegadas e as partidas.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse da iniciativa, bem como à contribuição
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da mesma na dinamização desportiva e na promoção e

divulgação do concelho, deliberou, por unanimidade, apoiar a

realização em Boticas da 3~ e 4~ etapas da 24~ Volta a

Portugal do Futuro e da ga Volta a Portugal de Cadetes,

autorizando a realização das necessárias despesas, a que

corresponde o compromisso n.° 1744. _________________________

178 — Gravação cio Filme “Todos os Sonhos do Mundo” em

Alturas do Barroso / Comparticipação Financeira

Presente um ofício (reg. 2296, de 30 jun.), apresentado pela

produtora de cinema “Leopardo Filmes”, através do qual dá

conhecimento de que irá proceder à gravação, no decorrer do

mês de agosto, do filme “Todos os Sonhos do Mundo”, da

realizadora Laurence Ferreira Barbosa, cuja acção terá como

cenário as aldeias de Alturas do Barroso (concelho de Boticas)

e Salto (concelho de Montalegre) e que abordará a temática da

emigração, focando-se na personagem de uma jovem que

procura a sua identidade entre França e Portugal. Para fazer

face aos custos elevados com esta produção, a Leopardo

Filmes solicita ainda a atribuição de uma comparticipação

financeira, bem como apoio ao nível de alguma logística.

Deliberação: A Câmara Municipal tom

atendendo ao interesse da iniciativa,

contributo para a divulgação do Concel

usos, costumes e tradições, deliberou,

atribuir uma comparticipação financeira à

valor de Dez mil euros (10.000,00€), a

compromisso n.° 1743. ___________________

ou conhecimento e,

bem como ao seu

ho, da sua história,

por unanimidade,

Leopardo Filmes no

que corresponde o
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179 — Realização de Estágios Curriculares da Licenciatura

de Arqueologia da Universidade do Minho, na Estação

Arqueológica das Batocas e Castro de Sapelos e Outeiro

Lesenho

Presente um

Universidade

Protocolo de

Universidade

na forma de

efetuarão o

das Batocas

e Outeiro

Arqueologia

úteis, de 4

técnica so

seguir se

existente

ofício (reg.

do Minho e

Cooperação

do Minho, é

alojamento

seu estágio

“, em Ard ãos e

Lesenho e

daquela univ

a 29 de julho,

bre o assunto

transcreve na

entre o Município

Município de Boticas 06072016

1963, de 06/jun.), apresentado pela

qual, no cumprimentoatravés do

entre o Município

solicitada a colabora

e alimentação para

curricular na “Estaç

no “Castro de Sape

dois arqueólogos

ersidade, para o pe

de 2016, bem como

oportunamente ela

íntegra:

de

ção

oito

ao

los”

da

ríodo

uma

borad

do

Boticas e a

do Município

alunos que

Arqueológica

em Sapelos

Unidade de

de 20 dias

informação

a e que a

do Protocolo

do

“Na sequência

Boticas e a Universidade

efeito, durante o mês

de

Minho, vai aquela universidade levar a

de julho, uma campanha de escavações ar

“Estação Arqueológica das Batocas” em Ardãos

Sapelos”, em Sapelos, com 8 estagiários

Arqueologia da Universidade do Minho e dois

Unidade de Arqueologia daquela Universidade.

é necessário providenciar alojamento e alime

mesmos, no período de 4 a 29 de julho de

proponho a V. Exa., que seja disponibilizado

Pavilhão Multiusos para alojamento dos

queológicas na

e no “Castro de

do Curso de

Arqueólogos da

Nesse sentido,

ntação para os.

2016, pelo que

um espaço no

estagiários e
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arqueólogos que irão estar envolvidos nos trabalhos

arqueológicos e a aquisição de refeições para 10 pessoas, para

o período de tempo mencionado, à firma “Churrasqueira da

Estação de Jorge Gonçalves Lopes”, nomeadamente 190

pequenos-almoços, 200 almoços e 190 jantares e cujo valor é

de Dois mil, duzentos e trinta e cinco euros (2.235,00€), com

IVA incluído à taxa legal em vigor, O enquadramento

orçamental encontra-se previsto na rubrica 0102/02022507,

conforme compromisso n. 01492. À consideração de V. Exa.,

Câmara Municipal de Boticas, 24 de junho de 2016. A Técnica

Superior, (Cristina Barros Moreno). “. ___________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de colaboração,

bem como autorizar a realização das despesas

correspondentes, no valor de Dois mil duzentos e trinta e

cinco euros (2.235,00€), com IVA incluído à taxa legal em

vigor, a que corresponde o compromisso n°1492. ______________

180 — Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Botïcas /

Pedido de apoio financeiro

Presente um ofício (reg.2318, de 4/jul.), apresentado peid

Director do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas e

através do qual informa da participação daquela instituição de

ensino no “Congresso Internacional de Envolvimento dos Alunos

na Escola — Perspetivas da Psicologia e Educação”, que se irá

realizar nos próximos dias 11, 12 e 13 de julho, em Lisboa.

Tendo em conta que o Agrupamento não possui os recursos

financeiros suficientes para tal participação, solicita um apoia
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financeiro para custear as despesas de inscrição, de transporti

e de estadia da representante daquele Agrupamento naquel

congresso e coordenadora do referido projeto, a prof.a An~

Luísa Pires Monteiro. _____________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta as razões expostas, deliberou, por

unanimidade, atribuir à representante •do Agrupamento de

Escolas Gomes Monteiro naquele congresso e coordenadora do

respetivo projeto, a prof.a Ana Luísa Pires Monteiro, um apoio

financeiro no valor de Seiscentos euros (600,00€) para

financiar as respetivas despesas de inscrição, de transporte e

de estadia resultante da sua participação naquele evento, a

que corresponde o compromisso n.° 1747.(Não participou na

votação, por se encontrar impedida, a senhora vereadora

eng.a Ana Luísa Pires Monteiro, tendo-se inclusive ausentado

da sala de reuniões).

181 — Oferta de Fotografias Oficiais / Presidência da

República

Presente um ofício (reg.2239, de 24/jun.) da Presidência da

República, através do qual procede ao envio de vários

exemplares da fotografia oficial de 5. Exa. o senhor

Presidente da República, Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa,

solicitando também a sua distribuição pelas Juntas de

Freguesia do Concelho. ________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______
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182 — Verão em Festa nas Freguesias 2016

Procurando diversificar a oferta lúdico/cultural no Concelho

durante os meses de julho e agosto, o Município de Boticas vai

alargar este ano as atividades às sedes de freguesia,

assegurando a realização de um espectáculo musical em cada

freguesia, ao jeito de arraial popular, tão característico e

apreciado nesta região. Estes espectáculos, por uma questão

de logística, desenrolar-se-ão preferencialmente em camiões

palco, localizados nos principais largos das aldeias sede de

freguesia, conforme calendarização no cartaz em anexo. _______

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse da iniciativa, deliberou, por

unanimidade, concordar com a realização do Verão em Festa

nas Freguesias 2016, autorizando as necessárias despesas, a

que correspondem os compromissos n.° 1748 a 1750. _________

183 - Plano de Ação de Regeneração Urbana de Boticas!

Aprovação do Plano de Ação /Ratificação

Presente o Plano de Ação de Regeneração Urbana de Boticas,

oportunamente elaborado pela empresa Sociedade Portuguesa

de Inovação-SPI, bem como um despacho do senhor Presidente

da Câmara, datado de 28 de junho de 2016 e proferido ao

abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.° 3, do

artigo 33.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, através

do qual, considerando o interesse que o assunto apresenta

para a Autarquia, bem como a impossibilidade de reunir

extraordinária e atempadamente a Câmara Municipal, foi
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determinado que se procedesse à aprovação do Plano de Ação

em apreço.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento bem

como do referido despacho e deliberou, por unanimidade,

manifestar a sua concordância com o mesmo, ratificando assim

o ato praticado pelo senhor Presidente da Câmara. ____________

184 - NORTE-16-2O 16-10-Planos de Ação de Regeneração

Urbana / Apresentação de Candidatura / Ratificação

Presente uma cópia da candidatura designada “Plano de Ação

de Regeneração Urbana de Boticas”, oportunamente elaborada

pela empresa Sociedade Portuguesa de Inovação-SPI, bem

como um despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de

28 de junho de 2016 e proferido ao abrigo da competência que

lhe é conferida pelo n.0 3, do artigo 33.°, da Lei n.° 75/2013,

de 12 de Setembro, através do qual, considerando o interesse

que o assunto apresenta para a Autarquia, bem como a

impossibilidade de reunir extraordinária e atempadamente a

Câmara Municipal, foi determinado que se procedesse à

apresentação da candidatura em apreço.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento, bem

como do referido despacho e deliberou, por unanimidade,

manifestar a sua concordância com o mesmo, ratificando assim

o ato praticado pelo senhor Presidente da Câmara. ____________
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

185 — PORTOENORTE / Quotização 2016

Presente um e-mau (reg. n° 1781, de 19/mai.), apresentado

pela entidade Portoenorte — Turismo do Porto e Norte de

Portugal, E.R. e através do qual é dado conhecimento de que

caberá à Autarquia, relativamente ao ano de 2016 e de

harmonia com os pressupostos e objetivos da proposta de

quotização oportunamente aprovada, o pagamento da sua

quota anual no valor global de Mil e quinhentos euros

(1.500,00 C).

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 Portoenorte —

Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. (1.500,00€), a que

corresponde o compromisso n° 1566. __________________________

186 — EHATB / Relatórios de Execução Orçamental do 1.°

Trimestre de 2016

Pela EHATB — Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto

Tâmega e Barroso, EIM, S.A., foi dado conhecimento do

Relatório de Execução Orçamental do 1.0 trimestre de 2016,

documento do qual enviam cópia.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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187 — Acessos Aterro Sanitário de Boticas / Cedência de

Terrenos

Presente um ofício (reg. 131, de 15/jan.), apresentado pela

Resinorte — Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,

S.A., com sede em Celorico de Basto e através do qual, na

sequência da concretização do Aterro Sanitário de Boticas e

respectivos acessos, por parte da então. RESAT, S.A., foram

adquiridas diversas parcelas de terreno identificadas em anexo

ao ofício agora presente, parcelas essas que, pelo menos

desde o ano de 2002, se encontram afectas à utilização

pública em virtude de nas mesmas se encontrarem edificadas

diversas infraestruturas rodoviárias. Nestas condições, a

Resinorte S.A., vem então ceder gratuitamente à Câmara

Municipal as parcelas de terreno identificadas no Anexo 1 ao

ofício acima referido e que correspondem aos artigos

matriciais inscritos na matriz predial da freguesia de Boticas

sob os artigos n.0s 273, 271, 279, 1825, 501, 506, 6092, 196,

1313, 1318, 1319, 1380, 1379 e 1314, da matriz da freguesia

de Beça sob os n.°s 330, 339, 490, 385/386, 487, 488, 437,

438, 440, 490, 476, 508, 509, 475, 524 e 523, e na matriz da

freguesia de Codessoso sob os n.0s 975, 976, 977, 979, 980 e

992, a fim de as mesmas serem integradas no domínio público

municipal.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, aceitar a doação das parcelas de

terreno em causa identificadas no Anexo 1 do ofício agora

Município de Boticas 06.07.2016

Mod. 752-C — Grafinal-Águeda



presente e deliberou ainda, por

Assembleia Municipal, ao abrigo da

artigo 25°, da Lei n.° 75/2013,

afectação das parcelas de terreno

público municipal.(Não participou na

impedida, a senhora vereadora eng.a

tendo-se inclusive ausentado da sala

unanimidade, solicitar à

alínea q), do n.° 1, do

de 12 de setembro, a

em causa ao domínio

votação, por se encontrar

Ana Luísa Pires Monteiro,

de reuniões).
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

188 — Atividades de Tempos Livres - Verão 2016

Presente uma informação da Divisão de Educação e

Desenvolvimento Social, a qual a seguir se transcreve na

íntegra: “Assunto: Atividades de Tempos Livres — “Verão

2016” Na sequência da Deliberação tomada em Reunião de

Câmara do dia 15 de junho do corrente ano, relativamente ás

Atividades de Tempos Livres “Verão 2016”, e verificando-se

um elevado número de inscrições, torna-se necessário

proceder a uma cabimentação adicional cujo valor previsional

é de Seiscentos euros (600,00€) para a emissão de mais 50

seguros de Acidentes Pessoais, a que corresponde o

compromisso n° 1746. À consideração de V. Exa. Boticas, 4

de julho de 2016 A Chefe de Divisão (Dra. Teresa Cristina

Pinto) “.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da despesa

em causa a que corresponde o compromisso n.° 1746. _________

189 — Programa das Atividades de Enriquecimento

Curricular no 1.° Ciclo do Ensino Básico — Adenda ao

Contrato - Programa

Presente a Adenda ao Contrato — Programa (reg. n.0 2319, de

4 /jul.), apresentada pela Direção de Serviços da Região

Norte, através da qual é dado conhecimento das transferências

efetuadas para o Município no que respeita ao Programa das
Município de Boticas 0607. 20i6
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Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.0 Ciclo do Ensino

Básico, no ano letivo 2015/2016. ______________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.



• 71Lavrol
1 102

Folh4j

DIVISÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

190 - “Infraestruturas de Apoio a uma Rampa Para

Desportos Auto “ / Aprovação de Projeto

Presente o projeto designado por “Infraestruturas de Apoio a

Uma Rampa Para Desportos Auto “ e que se destina a dotar a

ligação entre a EM 530 (Rotunda do Noro) e o CM1038-1

(Torneiros), de infraestruturas de carácter duradouro,

necessárias à realização de desportos Auto, oportunamente

elaborado pela Divisão de Gestão e Administração do

Território, deste Município. _____________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento do

mesmo e após ter procedido à sua apreciação, deliberou, por

unanimidade, aprová-lo.

191 — Empreitada de “Infraestruturas de Apoio a uma

Rampa para Desportos Auto” — Abertura de Concurso

Público

Presente uma informação da Divisão de Gestão e

Administração do Território, pela qual é dado conhecimento da

necessidade de se proceder à abertura de um concurso público

destinado à execução da empreitada de “Infraestruturas de

Apoio a uma Rampa para Desportos Auto” e que a seguir se

transcreve na íntegra:” ASSUNTO: Infraestruturas de Apoio a

uma Rampa para Desportos Auto” — Abertura de Concurso

Público Constatou a Divisão de Gestão e Administração do
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Território que ,é necessário proceder à realização da

empreitada referida em epígrafe, pelo que, não tendo os

serviços da Autarquia disponibilidade nem meios para realizar

esses trabalhos, propõe-se que a mesma seja executada por

uma firma da especialidade e habilitada para o efeito. Assim a

DGAT propõe que se proceda à abertura de um Concurso

Público, nos termos do artigo 1300 do CCP, sendo o preço base

de Duzentos e Cinquenta mil euros (250.000,00€), excluindo o

IVA á taxa legal em vigor, sendo a calendarização prevista de

30 dias. O Plano de Segurança e Saúde (PSS) segundo o ponto

4 do art° 5 do DL 273/2003 é um documento de elaboração

obrigatória apenas em obras sujeitas a projeto e que envolvam

trabalhos que impliquem os riscos especiais previstos no

artigo 70, do referido diploma, ou obriguem a Comunicação

Prévia da abertura do estaleiro. Os trabalhos previstos nesta

empreitada serão realizados numa via rodoviária que

continuará em utilização simultaneamente à realização dos

trabalhos. Enquadra-se pois nos trabalhos descritos na alínea

e) do art°7 do referido diploma, integrando a listagem dos

trabalhos que implicam riscos especiais, pelo este documento

é peça integrante das peças de projeto. Ao abrigo do art° 10

do DL48/2008, de 12 de março que determina que nas

empreitadas de obras públicas, o projeto de execução seja

acompanhado de um plano de prevenção e gestão de RCD,

também este documento incorpora as peças de projeto.

Constituem ainda peças do Projeto de execução, as definidas

no artr°7 da Portaria 701- H, de 29 de julho de 2008,

nomeadamente: Memória Descritiva, Peças Desenhadas, Mapa

de Medições e Condições técnicas. Nos termos do n. ° 1, do



71
Livr _____________

103
Folh____________

artigo 67.°, do Decreto-Lei n.° 18/08, de 29 de janeiro,

propõe-se a constituição do Júri do procedimento:- Óscar

Lucas - Presidente; - Paulo Jorge - Técnico Superior;- Ana

Cadime - Técnica Superior; Suplentes:- Paula Pinho - Técnica

Superior; - Américo Baía — Assistente Técnico. Mais se solicita

a aprovação Anúncio, Caderno de Encargos e Programa de

Procedimento. O enquadramento orçamenta! encontra-se

previsto no plano plurianual de investimentos, na rubrica

0300/07010406, Ação 16P006, conforme proposta de

cabimento n.° 1496. CPV: 45233280-5 Instalação de Barreiras

Rodoviárias. Câmara Municipal de Boticas, 29 de junho de

2016. A técnica, (Ana Cadime, Enga)”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta o estabelecido no art.130°, do CCP, aprovado

pelo Decreto-Lei no 18/08, de 29 de Janeiro, deliberou, por

unanimidade, determinar a abertura de um concurso público

para execução da referida obra, aprovando para o efeito o

correspondente Caderno de Encargos, Programa do

Procedimento e Anúncio respetivos, também presentes, a que

corresponde o cabimento n.0 1496. ____________________________

192 — Ocupação da Via Pública com Instalação de um

Circo / Isenção do Pagamento de Taxas

Presente um despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara,

datado de 20 de junho do corrente ano e relativo ao

requerimento n.0 699, apresentado pelo senhor José Maria

Ferreira Torralvo, através do qual foi deferido um pedido para
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instalação de um circo designado por “Circo México Alegria”

nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2016 junto ao campo de

futebol, bem como foi determinada a isenção do pagamento

das respetivas taxas (reg. 699, de 07/jun.), ao abrigo do n.°

3, do artigo 35.°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro. _____

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta a informação dos serviços jurídicos prestada

em 20 de junho de 2016, deliberou, por unanimidade, ratificar

o acto prestado pelo senhor Vice-Presidente da Câmara. ______
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193 - 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 ata em

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no n°3, do

artigo 57°, da Lei n0 75/2013, de 12 de Setembro, a qual vai

ser assinada pelos membros presentes e por mim, Dr, Manuel

Augusto da Silva Barreira, Diretor do Departamento de

Administração Geral e Finanças, que a mandei elaborar. _______

Seguidamente, pelo Vice-Presidente da Câmara, foi declarada

encerrada a reunião eram 10 horas e 25 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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