
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2015

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 16/2015

PRESIDÊNCIA: Fernando Eir~o Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal. _________________________________

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fernandes, Hélio

Romeu Monteiro Pereira Martins 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: 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

174 — Escola do 1.0 ciclo do ensino básico de Vila Grande

/ Proposta de Contrato de Comodato

Presente uma proposta de Contrato de Comodato a celebrar

entre a Autarquia e a Associação de Desenvolvimento de

Dornelas, para a cedência da Escola do 1.0 Ciclo do Ensino

Básico de Vila Grande, freguesia de Dornelas, a qual tem por

objeto o desenvolvimento de atividades de natureza

sociocultural, educativa, desportiva, recreativa e/ou qualquer

outra que se enquadre nos estatutos da referida Associação,

nomeadamente a instalação da sua sede. ______________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida proposta e após análise da mesma e tendo também em

conta da natureza e importância das atividades a desenvolver

pela Associação de Desenvolvimento de Dornelas, deliberou,

por maioria, aprová-la.(Contando com o voto contra da

senhora vereadora eng.a Ana Luísa Pires Monteiro, com

declaração de voto). ___________________________________________

175 — Implementação da Academia de Empreendedorismo

/ Relatório de Intervenção

Na sequência da implementação, pelo Município de Boticas, da
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Academia de Empreendedorismo no Agrupamento de Escolas

Gomes Monteiro, Boticas, no ano lectivo 2014/2015, foi agora

apresentado pela Betweien — Challenge and Sucess, o

respectivo Relatório de Intervenção.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ______

176 — Dia Internacional da Juventude / Comemorações

Presente um e-mail (reg. 2390, de 16/jul.), apresentado pelo

Instituto Português do Desporto e Juventude, IP, através do

qual o Município de Boticas é convidado a participar na

comemoração do “Dia Internacional da Juventude”, que terá

lugar no próximo dia 12 de agosto, através da gratuitidade no

acesso a serviços coordenados pelos Municípios,

nomeadamente transportes, piscinas, museus, parques,

concertos, ateliers, entre outros, aos jovens com idades

compreendidas entre os 12 e os 30 anos. _____________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

atendendo ao interesse que a iniciativa representa para a

juventude do concelho, deliberou, por unanimidade, aderir a

esta comemoração, estabelecendo a entrada gratuita nas

piscinas municipais para os jovens com idades compreendidas

entre os 12 e os 30 anos, nos termos do n.° 2 do artigo 25.0

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais.

177 — Participação dos Produtores de Raça Barrosã na

Feira Franca e Concurso Pecuário / Comparticipação
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Financeira

Presente uma informação dos serviços e através da qual é

dado conhecimento da realização, no dia 11 de agosto, no

âmbito da Agenda Cultural do Município, da Feira Franca e do

Concurso Pecuário da Raça Barrosã, eventos integrados nas

festas do Concelho que atraem um elevado número de público,

propondo ainda a atribuição de uma compensação financeira

aos Produtores do Concelho que irão estar presentes no

evento, como forma de atenuar as despesas referentes à sua

participação, nomeadamente as relacionadas com o transporte

dos animais, contribuindo, desta forma, para a valorização das

explorações agrícolas e dos agricultores locais. ______________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

atendendo ao interesse da iniciativa, que se constitui como

uma importante jornada de promoção e divulgação da Raça

Bovina Barrosã, incentivando a criação e preservação desta

raça, bem ainda como ao facto de caber à autarquia incentivar

e apoiar iniciativas que conduzam ao desenvolvimento da

agricultura e pecuária locais, deliberou, por unanimidade,

atribuir uma comparticipação financeira no valor de quinhentos

euros (500,OOC) aos senhores João António Medeiros

Gonçalves Pereira, Francisco Fernandes da Costa, David

Vasques da Cunha, João Alves Fernandes, Maria da Luz

Gonçalves Pereira e Vítor Manuel Pinheiro Santos e no valor de

cem euros (100,00€) aos srs. João Fernando Gonçalves de

Pena e Carlos Nascimento Afonso Dias Gonçalves, a que

correspondem os compromissos do n° 1843 a 1851. ___________
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178 — Desfile de Moda “Boticas Fashion” 2015

Na sequência do programado na Agenda Cultural 2015,

realizar-se-á no dia 10 de agosto o já tradicional desfile de

moda denominado “Boticas Fashion”. É um evento que envolve

a comunidade local e que tem como principal objetivo

dinamizar o núcleo urbano da vila e o comércio tradicional,

fomentando a economia local e proporcionando um ambiente

de festa e animação nesta altura do ano em que a população

do concelho praticamente triplica.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

atendendo ao interesse da iniciativa, que se tem revelado de

grande sucesso, deliberou, por unanimidade, autorizar as

necessárias despesas à sua concretização, a que correspondem

os compromissos n° 1856 a 1868. ______________________________

179 — II Concurso de Cã

Fazendo parte integrante

no dia 12 de agosto

Transmontano de Boticas,

dar a conhecer e proporc

com aquela que é a raça

físico, muito característica

a sua existência ameaçad

pastorícias. Neste sentido

referido concurso, para aprovação.

o de Gado Transmontano

da Agenda Cultural 2015, realiza-se

o II Concurso de Cão de Gado

uma niciativa que visa promover e

ionar a interação dos botiquenses

canídea portuguesa de maior porte

da região transmontana e que teve

a devido à redução das práticas

foi presente o regulamento do
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Deliberação:

atendendo ao

também diversif

neste verão,

Regulamento do

das despesas

correspondem os

icar as atividades

deliberou, por

referido concurs

necessárias à

compromissos n.°

proporcionadas

unanimidade,

o, autorizando a

sua realização,

1852 e 1853.

e

só

à população

aprovar o

realização

a que

180 — XXI Festival de Folclore do Concelho de Boticas

Dando continuidade

Mundo.

enraízada

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse da iniciativa e à sua contribuição para

a preservação dos hábitos, costumes, tradições e Etnografia,

deliberou, por unanimidade, autorizar as despesas necessárias

à sua realização, a que correspondem os compromissos n.°

1877 a 1892.

181 — Ativida

Dando continu

o “Verão em

reforçado de

des “Verão em Festa” — agosto 2015

idade às atividades realizadas no mês de julho,

Festa” apresenta-se forte e com um número

atividades lúdicas, recreativas e culturais

A Câmara Municipal tomou

interesse desta iniciativa, qu

promover esta raça

conhecimento

e permite não

canina característica da região, mas

a uma tradição no Concelho,

que este ano cumpre a sua 21~ edição consecutiva, realiza-se

no dia 14 de agosto o Festival de Folclore do Concelho de

Boticas, uma iniciativa que visa promover os usos, costumes,

tradições e etnografia do nosso povo, mas também dar a

conhecer outros sons e outras culturas do nosso país e do



durante o mês de agosto, como

garantindo muita animação nas

Praça do Município a ser o

dinamizar o centro da vila e

festa e animação nesta altura

concelho praticamente triplica,

emigrantes que passam férias

do ano. A música popular e

destaque durante o mês de agosto.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse da iniciativa, que trará animação às

noites do mês de agosto, deliberou, por unanimidade,

autorizar a realização das necessárias despesas, a que

correspondem os compromissos n.° 1840 a 1888. ______________

182 - Alineação Lotes — Zona Empresarial do Padrão —

Lote n° 3 - Boticas

Presente um requerimento (reg. 1735, de 04/jun.), através do

qual é solicitado pelo Senhor Tiago Vieira Rodrigues, a venda

de um lote na Zona Empresarial do Padrão de Boticas,

correspondente ao lote n.° 3 da planta atual, bem como, foi

presente a informação oportunamente elaborada pelos

Serviços Jurídicos, e a qual se transcreve na íntegra “Assunto:

1 - O REGULAMENTO DA ZONA EMPRESARIAL DO PADRÃO -

BOTICAS que define o regime e as condições de acesso aos

lotes na Zona Empresarial do Padrão; 2 — A Lei n. ° 2/2007, de

15 de Janeiro, na sua alínea f), do n. ° 2 do artigo 30 - que
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expresso na Agenda Cultural,

noites longas de verão, com a

principal palco, procurando

proporcionar um ambiente de

do ano em que a população do

fruto da presença dos muitos

na sua terra natal nesta época

de baile ocuparão um plano de
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reconhece aos Municípios autonomia financeira que assenta no

poder dos seus órgãos gerirem o seu património, bem como,

aquele que lhes for afeto; 3 — A Lei 75/2013 de 12 de

Setembro, na sua alínea g) do n.° 1 do artigo 33 no seu artigo

330 que confere à Câmara Municipal a competência para,

alienar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG

(retribuição mínima mensal garantida); 4 — Nos termos do

Decreto-Lei n. 0 143/2010, de 31 de Dezembro o valor da

retribuição mínima mensal garantida (RMMG), e que se

mantem em vigor para o ano de 2015 é de € 505,00

(quinhentos e cinco euros); 5 — O Artigo 60, do Regulamento,

que estipula que ‘A alienação dos lotes é feita sob a

modalidade de venda da sua propriedade plena, através de

negociação particular, com cada um dos interessados inscritos

(.3; 6 — Que o preço do metro quadrado m2 dos Lotes

atualmente encontra-se fixado em 7,44€/m2 (sete euros e

quarenta e quatro centimos) — conf. Artigo 70; 7 — O valor do

lote corresponde a: Lote 3: 1350 m2 - 1350x7,44C=10

044,00€. PROPÕE-SE: Que seja deliberado em reunião do

Executivo Municipal pela venda dos lotes retro referidos, nas

condições estipuladas para a venda dos mesmos. À

CONSIDERAÇÃO DE V. EXA. BOTICAS, 16 Julho 2015 / A

JURISTA/ GABRIELA FERNANDES/’_______________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote n° 3

nas condições referidas no “REGULAMENTO DA ZONA

EMPRESARIAL DO PADRÃO - BOTICAS”. ____________________
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183 — Alienação Lotes — Zona Empresarial do Padrão /

Lotes n°s 7 e 8 - Boticas

Presente um requerimento (reg. 1974, de 25/junj, através do

qual é solicitado pelo Sr. Helder da Costa Gonçalves, a venda

de dois lotes na Zona Empresarial do Padrão de Boticas,

correspondente aos lotes n.° 10 e 11 da Planta antiga, os

quais correspondem aos lotes n.° 7 e 8 da Planta atual (veja —

Planta anexa), bem como, foi presente a informação

oportunamente elaborada pelos Serviços Jurídicos, e a qual se

transcreve na íntegra “Assunto 1 — O REGULAMENTO DA ZONA

EMPRESARIAL DO PADRÃO - BOTICAS que define o regime e as

condições de acesso aos lotes na Zona Empresarial do Padrão;

2 — A Lei n.° 2/2007, de 15 de Janeiro, na sua alínea f), do

n. ° 2 do artigo 30 - que reconhece aos Municípios autonomia

financeira que assenta no poder dos seus órgãos gerirem o seu

património, bem como, aquele que lhes for afeto; 3 — A Lei

75/2013 de 12 Setembro, na sua alínea g) do n° 1 do artigo

33 no seu artigo 330 que confere à Câmara Municipal a

competência para, alienar bens imóveis de valor até 1000

vezes a RMMG (retribuição mínima mensal garantida); 4 — Nos

termos do Decreto-Lei n.° 143/2010, de 31 de Dezembro o

valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG), e que

se mantem em vigor para o ano de 2015 é de €505,00

(quinhentos e cinco euros); 5 — O Artigo 60, do Regulamento,

que estipula que “A alienação dos lotes é feita sob a

modalidade de venda da sua propriedade plena, através de

negociação particular, com cada um dos interessados inscritos
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(.3; 6 — Que o preço do metro quadrado m2 dos Lotes

atualmente encontra-se fixado em 7,44€ / m2 (sete euros e

quarenta e quatro cêntimos ) — conf. Artigo 70; 7 — O valor do

lote correspondente a: Lote 7: 1125 m2

1125x7,4C=8370,OC; Lote 8: 675 m2 — 675x7,44C=5022.00C

PROPÕE-SE: Que seja deliberado em reunião do Executivo

Municipal pela venda dos lotes retro referidos, nas condições

estipuladas para a venda dos mesmos. À CONSIDERAÇÃO DE

V.EXA BOTICAS, 16 julho 2015 / A JURISTA / GABRIELA

FERNANDES.”

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, autorizar a venda dos Lotes n° 7

e 8 nas condições referidas no “REGULAMENTO DA ZONA

EMPRESARIAL DO PADRÃO - BOTICAS”. _____________________

184 — Alineação Lotes — Zona Empresarial de Boticas —

Lote no 51 fAntónio dos Reis Gonçalves

Presente um requerimento (reg. n.° 1645, de 22/maL),

através do qual é solicitado pelo Senhor António dos Reis

Gonçalves, a venda de um lote na Zona Empresarial de

Boticas, correspondente ao lote n.° 51 (devidamente

representado na planta anexa), bem como, foi presente a

informação oportunamente elaborada pelos Serviços Jurídicos,

e a qual se transcreve na íntegra “Assunto: 1 — O

REGULAMENTO DA VENDA E CONSTRUÇÃO DO “LOTEAMENTO

EMPRESARIAL DE BOTICAS” que define o regime e as condições

de acesso aos lotes no Loteamento Empresarial de Boticas; 2 —

A Lei n.° 2/2007, de 15 de Janeiro, na sua alínea Q, do n°
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do artigo 30 - que reconhece aos Municípios autonomia

financeira que assenta no poder dos seus órgãos gerirem o seu

património, bem como, aquele que lhes for afeto; 3 — A Lei

75/2013 de 12 Setembro, na sua alínea g) do n° 1 do artigo

33 no seu artigo 330 que confere À Câmara Municipal a

competência para, alienar bens imóveis de valor até 1000

vezes a RMMG (retribuição mínima mensal garantida); 4 — Nos

termos do Decreto-Lei n. ° 143/2010, de 31 de Dezembro o

valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG), e que

se mantem em vigor para o ano de 2015 é de €505,00

(quinhentos e cinco euros); 5 — O Artigo 80 n° 1, do

Regulamento, que estipula que “A Câmara Municipal de Boticas

contratará, mediante simples ajuste direto, a venda dos lotes

de terreno”; 6 — Que a Proposta de Preço do m2 dos Lotes

para os anos de 2013 a 2015, foi estipulado a 3,00€/m2 (três

euros) — conf. Deliberação de Câmara Municipal de 04 de

Setembro 2013; 7 — A Alteração à Proposta referida no ponto

anterior (Deliberação de Câmara de 18 de Dezembro de 2013),

a qual prevê a redução de 50% do valor por m2, para os 10

primeiros adquirentes, reunindo assim as condições para

beneficiar da redução de 50% no valor estipulado para m2; 9

— O valor dos lotes corresponde a: Lote 51: 1481m2 —

1481x1,50C=2221,50€. PROPÕE-SE: Que seja deliberado em

reunião do Executivo Municipal pela venda dos lotes retro

referidos, nas condições estipuladas para a venda dos

mesmos, bem como, seja aplicado redução de 50% ao preço do

m2. À CONSIDERAÇÃO DE V. EXA. BOTICAS, 16 Julho 2015 / A

JURISTA / GABRIELA FERNANDES.”______________________

Município de Boticas 05082015
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Deliberaçâo: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote n° 51,

nas condições referidas no “Regulamento da Venda e

Construção do Loteamento Empresarial de Boticas”, bem como,

aplicar a redução de 50% do m2. ______________________________

185 — Alineação Lotes — Zona Empresarial de Boticas —

Lote no 20 - A. Dias Correia Unipessoal, Ida. — Victor

Manuel Gomes Correia

Presente um requerimento (reg. n.° 1877, de 19/jun.), através

do qual é solicitado pelo Sr. A. Dias Correia, a venda de um

lote na Zona Empresarial de Boticas, correspondente ao lote

n.° 20 (devidamente representado na planta anexa), bem

como, foi presente a informação oportunamente elaborada

pelos Serviços Jurídicos, e a qual se transcreve na íntegra

“Assunto 1 - O REGULAMENTO DA VENDA E CONSTRUÇÃO DO

“LOTEAMENTO EMPRESARIAL DE BOTICAS” que define o regime

e as condições de acesso aos lotes no Loteamento Empresarial

de Boticas; 2 — A Lei n.° 2/2007, de 15 de Janeiro, na sua

alínea f), do n°2 do artigo 30 - que reconhece aos Municípios

autonomia financeira que assenta no poder dos seus órgãos

gerirem o seu património, bem como, aquele que lhes for

afeto; 3 — A Lei 75/2013 de 12 Setembro, na sua alínea g) do

n. 0 1 do artigo 33 no seu artigo 330 que confere À Câmara

Municipal a competência para, alienar bens imóveis de valor

até 1000 vezes a RMMG (retribuição mínima mensal

garantida); 4 — Nos termos do Decreto-Lei n. 0 143/2010, de

31 de Dezembro o valor da retribuição mínima mensal
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‘si’1

garantida

2015 é de

8° no i,

Municipal

Municipal pela venda

estipuladas para a

aplicado redução de

DE V.EXA BOTICAS,

FERNANDES.” ______

o ano de

O Artigo

Câ m a ra

ajuste

— Que a Proposta

a 2015,

liberação

Alteração

e Câmara

de 50%

tes; 8 —

adquirent

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, autorizar a venda dos Lote n° 20

nas condições referidas no “Regulamento da Venda e

Construção do Loteamento Empresarial de Boticas”, bem como,

aplicar a redução de 50% do m2. _______________________________
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(RMMG), e que se mantem em vigor para

E 505,00 (quinhentos e cinco euros); 5 —

do Regulamento, que estipula que “A

de Boticas contratará, mediante simples

direto, a venda dos lotes de terreno”; 6

preço do m2 dos lotes para os anos de 2013

estipulado a 3,OOE / m2 (três euros) — conf. De

Câmara Municipal de 04 de Setembro 2013; 7 — A

Proposta referida no ponto anterior (Deliberação d

18 Dezembro de 2013), a qual prevê a redução

valor por m2, para os 10 primeiros adquiren

Requerente se enquadra nos (10) dez primeiros

reunindo assim as condições para beneficiar

50% no valor estipulado para m2; 9 — O

corresponde a: Lote 20: 2108 m2 — 2108x1,

PROPÕE-SE: Que seja deliberado em reunião

de

foi

de

a

de

do

es,

da redução de

valor

50E=

do

do lote

3162,00C

Executivo

dos lotes retro referidos, nas condições

venda dos mesmos, bem como, seja

50% ao preço do m2. À CONSIDERAÇÃO

28 Julho 2015 / A JURISTA / GABRIELA

Moi 752- C — Grafinal- Águeda



186 — Zona envolvente ao loteamento do Parque

Empresarial de Boticas /Aquisição de Parcela de Terreno

A fim de melhorar as condições de circulação na área

envolvente ao Parque Empresarial de Boticas, foi presente

uma informação da Divisão de Gestão e Administração do

Território (DGAT) a qual dá conta da necessidade de aquisição

de uma parcela de terreno, e a qual se transcreve na íntegra

“ASSUNTO: Aquisição de prédio - Tendo em conta que esta

Autarquia pretende levar a efeito a melhoria da circulação

automóvel na zona envolvente do Parque Empresarial de

Boticas, torna-se necessário proceder à aquisição de um

prédio. Após visita ao local, proponho a V. Exa., a aquisição

de um prédio rústico pertencente à Sr. 8 Carminda Gonçalves

Braz, inscrito na matriz predial da freguesia de Boticas e

Granja sob o artigo 1986, estimando-se o seu custo no

montante de Quatro mil, setecentos e vinte e cinco euros

(4.725,00 fl, tendo em conta a sua área, o seu estado atual e

respetiva localização. N° Compromisso: COMi 5-01791.

Município de Boticas, 31 de julho de 2015 O Chefe da DGAT;

Óscar Lucas”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida informação e tendo concordado com o teor da mesma

deliberou, por unanimidade, determinar a aquisição da parcela

de terreno em causa à senhora Carminda Gonçalves Braz, pelo

valor proposto (4.725,OOC), a que corresponde compromisso

n° 1791.
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187 — Zona envolvente ao loteamento do Parque

Empresarial de Boticas /Aquisiçào de Parcela de Terreno

A fim de melhorar as condições de circulação na área

envolvente ao Parque Empresarial de Boticas, foi presente

uma informação da Divisão de Gestão e Administração do

Território (DGAT) a qual dá conta da necessidade de aquisição

de uma parcela de terreno, e a qual se transcreve na íntegra

“ASSUNTO: Aquisição de Prédio Tendo em conta que esta

Autarquia pretende levar a efeito a melhoria da circulação

automóvel na zona envolvente do Parque Empresarial de

Boticas, torna-se necessário proceder à aquisição de 834,66

M2 de um prédio. Após visita ao local, proponho a V. Exa., a

aquisição dessa área do prédio rústico pertencente ao Sr. °

Eduardo Augusto de Araújo Gomes, inscrito na matriz predial

da ex-freguesia de Boticas sob o artigo 658 (artigo 1982 da

atual freguesia de Boticas e Granja), estimando-se o seu custo

no montante de Dois mil, oitenta e seis euros e sessenta e

cinco cêntimos (2.086,65 C), tendo em conta a sua área, o seu

estado atual e respetiva localização. N° Compromisso: COM15-

01790. Município de Boticas, 31 de julho de 2015 O Chefe da

DGAT; Óscar Lucas”. ________________________________________

Deliberação: A Câmara friunicipal tomou conhecimento da

referida informação e tendo concordado com o teor da mesma

deliberou, por unanimidade, determinar a aquisição de 834,66

M2 da parcela de terreno em causa, ao senhor Eduardo
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Augusto de Araújo Comes, pelo valor proposto (2.086,65C), a

que corresponde compromisso n0 1790. _______________________

188 - Feira do Livro do Concelho de Boticas — 2015

Pela Vereadora responsável pelo pelouro respetivo foi dado

conhecimento da realização, entre os dias 9 e 16 de Agosto

inclusive, da xviia edição da “Feira do Livro de Boticas” a ter

lugar no Auditório Municipal, visando a promoção dos hábitos

de leitura da população do Concelho. ___________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, autorizar a concretização da

iniciativa em apreço, bem como a realização das despesas que

se mostrem necessárias para o efeito, a que correspondem os

compromissos n° 1819 e 1833. ________________________________

189 — Abertura de Procedimento para a Revisão

/Elaboração do Regulamento Municipal de Urbanização e

Edificação do Município de Boticas (RMUE) /Aprovação

Sobre o assunto mencionado em epígrafe, foi presente uma

proposta do senhor Presidente da Câmara, a qual a seguir se

transcreve na íntegra: “Proposta - Início de Procedimento e

Participação Procedimental de Elaboração Proposta Revisão /

Elabora ção do Regulamento Municipal de Urbanização e

Edificação do Município de Boticas (RMUE) - Considerando que,

sob proposta da Câmara Municipal de Boticas, veio a

Assembleia Municipal, em sua sessão ordinária realizada em

26/06/2019, aprovar o regulamento municipal da urbanização

e da edificação do Município de Boticas, devidamente



publicada, na 28 série, do Diário da República n. ° 131, de

09/07/2019; Considerando que o referido Regulamento já foi

alvo de uma (18) alteração em 2010, tendo a mesma sido

devidamente publicada, na 28 série, do Diário da República n. °

138, de 19/07/2010; Considerando que, no passado 9 de

setembro de 2014, veio a ser publicado, no Diário Republica, o

DL n.° 136/2014, diploma legal que procede à décima terceira

alteração ao DL n.° 555/99, de 16 de dezembro, tendo o

mesmo entrado em vigor no passado dia 07 de janeiro de

2015; Considerando que, do ponto de vista estratégico,

partindo da nota preambular do retro citado diploma, tal

alteração normativa teve em vista a prossecução dos

seguintes objetivos: - Consolidação do necessário equilíbrio

entre a diminuição da intensidade do controlo prévio das

operações urbanísticas e o aumento da responsabilidade dos

particulares; - Reforço do controlo público das operações

urbanísticas voltado para o seu controlo sucessivo; - Reforço

do esforço de simplificação dos procedimentos de aprovação

das operações urbanísticas reguladas no diploma, mediante a

introdução de um novo procedimento de comunicação prévia

com prazo, o qual, quando devidamente instruído, não

determina a prática, pela administração municipal, de

qualquer ato permissivo; Considerando que perante tal

alteração ao regime jurídico da urbanização e da edificação,

pese embora o DL n.° 136/2014, de 09 de setembro, não

tenha fixado, no seu clausulado normativo, qualquer dever de

revisão dos regulamentos municipais existentes, impõe-se a

revisão no global do regulamento municipal da edificação e da

Município de Boticas 05.08.2015

Mod. 752-C — Grqfinal.Á8ueda



urbanização, em vigor, no Município de Boticas, no sentido de

o conformar com as alterações, formais e substantivas,

introduzidas a tal regime jurídico, por força da publicação e

entrada em vigor do citado diploma legal; Considerando que,

neste contexto, a revisão, ora, introduzida, ao regulamento

municipal da urbanização e da edificação, em vigor, no

urbanização e da edificação, nomeadamente em matéria de

legalização das operações urbanísticas, de definição da

responsabilidade dos intervenientes na aprovação e

acompanhamento das operações urbanísticas e, bem assim, no

que diz respeito ao novo figurino de controlo prévio de tais

operações assente na comunicação prévia com prazo; - Por

outro lado, introduzir, no regulamento municipal em causa,

algumas medidas corretivas alicerçadas na experiência prática

da sua aplicação, considerando que algumas das soluções de

partida, nele, consagradas, acabaram por não se mostrar as

mais adequadas, em vista a permitir disciplinar e/ou

regulamentar, com eficácia, eficiência e transparência, as

condições de aprovação, execução e acompanhamento das

Município de Boticas, tem em vista permitir alcançar um duplo

• objetivo: - Por um lado, ajustar o mencionado regulamento,

em vigor, ao conjunto de soluções, de natureza procedimental,

técnica e administrativa, consagradas no DL n. ° 136/2014,

com incidência prioritária no que diz respeito às condições de

aprovação, execução e acompanhamento das operações

urbanísticas, na senda do disposto, sobre a matéria, no seu

artigo 30, passando o mesmo, também, a dar resposta

normativa às áreas de intervenção, abrangidas, com uma

dimensão inovadora, pela última revisão do regime jurídico da
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“1
opera ções urbanísticas reguladas no regime jurídico da

urbanização e da edifica ção;

revisão do

edifica ç ão,

concretizaç

normativo,

ao regime

publicação

setembro,

esta tuído,

área de

Consideran

alínea K),

de 12 de

submeter

regulamen

Executivo

deliberação consubstanciada

procedimento tendente à

Municipal de Urbanização

cumprimento do disposto no

Procedimento Administrativo

na alínea k) do n.° 1 do a

75/2013, de 12 de Setembro,

se deliberação referente

“Regulamento Municipal

Municipal elaborar e

icipal os projetos de

Propõe-se: Que ao

sentido de: a) Adote

na determinação do início do

Revisão/Elaboração do Regulamento

e Edificação de Boticas; b) Em

n. 0 1 do artigo 98.0 do Código do

e atenta a competência prevista

rtigo33. ° do Anexo 1 à Lei n. °

na sua redação atual, publicite

à revisão/elaboração do

de Urbanização e Edificação de

Considerando que a presente

regulamento municipal da urbanização e da

em vigor, no Concelho de Boticas, pretende dar

ão ao dever de atualização do seu articulado

considerando as recentes alterações introduzidas

jurídico da urbanização e da edificação, com a

e entrada em vigor do DL n.° 136/2014, de 09 de

incluindo a devida atualização ao quadro nele

em matéria de taxas municipais relacionadas com a

intervenção municipal de gestão urbanística;

do, por último, que nos termos do disposto na

do n°1, do art. 33° do Anexo 1, da Lei n° 75/2013,

setembro, compete à Câmara

à aprovação da Assembleia Mun

tos externos do município.

Camarário adote deliberação no

Boticas”, devendo constar: a) ÓRGÃO QUE DESENCADEQU O

PROCEDIMENTO: Presidente da Câmara Municipal; b) DATA DE

Município de Boticas
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INICIO DO PROCEDIMENTO: 5 agosto de 2015; c) OBJECTO DO

PROCEDIMENTO: Elaboração do Projeto de Revisão do

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de

Boticas”; d) FORMA DE CONSTITUIÇÃO DE INTERESSADOS E

APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO

PROJECTO DE REGULAMENTO: Nos termos do artigo 98.° do

Código do Procedimento Administrativo, os interessados

poderão, querendo, constituir-se como tal no procedimento e

apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da

publicitação do início do procedimento no sítio institucional da

Câmara Municipal de Boticas, na Internet, as suas sugestões

para a elaboração do mencionado “Projeto de

Revisão/Elaboração “, as quais deverão se formuladas, por

escrito, até ao final do mencionado prazo, através de

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de

Boticas. Município de Boticas, 31 julho 2015,0 Presidente da

Câmara Municipal (Fernando Queiroga)”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento

referida proposta e tendo concordado com o conteúdo

mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura

procedimento para a revisão/elaboração do Regulamento

referência.

190 — Abertura de Procedimento para elaboração do

“Regulamento do Licenciamento das Atividades Diversas

do Município de Boticas” /Aprovação

Sobre o assunto mencionado em epígrafe, foi presente uma

proposta do Senhor Presidente da Câmara, a qual se

da

da

do

em
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transcreve na íntegra: “Proposta - Início de Procediment

Participação Procedimental de Elabora çao do Regulamento

Licenciamento das Atividades Diversas do Município de Boti

- Considerando que: 1. Após a entrada em vigor,

30/10/12, da Alteração do Regulamento do Licenciamento

Atividades Diversas previstas no Decreto-Lei n. ° 264/2002,

25 de Novembro e no Decreto-Lei n.° 310/2002, de 18

Dezembro, na redação introduzida pela Decreto-Lei

48/2011, de 1 de Abril, ocorreram diversas alteraç

legislativas, decorrentes, designadamente, da entrada

vigor do Decreto-Lei n. 0 204/2012, de 29 de Agosto, da

n.° 75/2013, de 12 de Setembro e do Decreto-Lei n.°51/2015,

de 13 de Abril.2. De entre tais alterações legislativas destaca-

se, desde logo, a revogação, pela Lei n°. 75/2013, de 12 de

Setembro, do n.°1 do artigo 2° do Decreto-Lei n° 310/2002,

de 18 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Lei n.° 156/2004,

de 30 de Junho, 9/2007, de 17 de Janeiro, 114/2008, de 1 de

Junho, 48/2011, de 1 de Abril, e 204/2012, de 29 de Agosto,

na parte em que refere as alíneas b), c) e f) do artigo 1.0 do

mesmo diploma, bem como as suas subsequentes disposições

Município de Boticas 05.08.2015

oe

do

cas

em

das

de

de

n. °

ões

em

Lei

relativas à titularidade da competência para o licenciamento

das atividades de venda ambulante de lotarias, de arrumador

de automóveis e atividades ruidosas de carácter temporário

que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e

bailes, e, ainda, a distribuição ás juntas de Freguesia, nos

termos da alínea a) do n°.3 do artigo 16.0 do Anexo 1 à Lei

n.° 75/2013, de 12 de Setembro, da competência para o

licenciamento da atividade de venda ambulantes de lotarias;3.
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Do Decreto-Lei n. °51/201 5, de 13 de Abril, resultam por sua

vez, alterações ao regime jurídico da realiza ção de

acampamentos ocasionais, evidenciando-se, assim, a

necessidade de se elaborar o Regulamento do Licenciamento

das Atividades Diversas, por forma a conformá-lo às

altera ções legislativas acima enunciadas;4. Cabe à Câmara

Municipal a elaboração e submissão à aprovação da Assembleia

Municipal dos projetos de regulamentos externos, atento o

disposto na alínea k) do n. 01 do artigo 33.° do Anexo 1 à Lei

n.° 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação atual;5. De

acordo com o n. 01 do artigo 98.0 do Código do Procedimento

Administrativo, aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n. 04/2015,

de 7 de Janeiro “O início do procedimento é publicitado na

Internet, no sitio institucional da entidade pública, com a

indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento,

da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma

como se pode processar a constituição como interessados e a

apresentação de contributos para a elaboração do

regulamento”; Propõe-se, em cumprimento do disposto n. 01 do

artigo 98.0 do Código do Procedimento Administrativo e atenta

a competência prevista na alínea k) do n. 01 do artigo 33,0 do

Anexo 1 à Lei n.°75/2013, de 12 de Setembro, na sua redação

atual, o inicio, na presente data, do procedimento referente à

elaboração do “Regulamento do Licenciamento de Atividades

Diversas do Município de Boticas”, mais determinando a

publicitação do inicio deste procedimento na Internet, no sitio

institucional da Câmara Municipal de Boticas, com os

seguintes elementos: a) ÓRGÂO QUE DESENCADEOU O

PROCEDIMENTO: Presidente da Câmara Municipal; b) DATA DE



Deliberação: A Câmara Municipal

referida proposta e tendo concorda

mesma deliberou, por unanimidade,

procedimento para a elaboração

referência. ____________________________

191 — Abertura de Procedimento para a Revisão
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INICIO DO PROCEDIMENTO: 05 de Agosto de 2015 c) OBJECTO

DO PROCEDIMENTO: Elaboração do “Regulamento do

Licenciamento

Boticas” o qual

atividades no

CONSTITUIÇÃO

CONTRIBUTOS

REGULAMENTO:

Procedimento

querendo, con

apresentar, no

publicitação do

das Atividades Diversas do Município de

estabelece o regime de exercício de diversas

Município de Boticas; d) FORMA DE

DE INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE

PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE

Nos termos do artigo 98. 0 do Código do

A dministrativo, os interessados poderão,

stituir-se como tal no procedimento e

prazo de 10 dias úteis a contar da data da

início do procedimento no sítio institucional da

Câmara Municipal de Boticas, na Internet, as suas sugestões

para a elaboração do mencionado “Regulamento do

Licenciamento das Atividades Diversas do Município de

Boticas”, as quais deverão se formuladas, por escrito, até ao

final do mencionado prazo, através de requerimento dirigido

ao Presidente da Câmara Municipal de Boticas. Município de

Boticas, 31 julho 20150 Presidente da Câmara Municipal

(Fernando Queiroga) “. __________________________________________

tomou conhecimento

do com o conteúdo

aprovar a abertura

do Regulamento

da

da

do

em
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/Elaboração do Regulamento dos Horários de

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público

e Prestação de Serviços do Município de Boticas

/Aprovação

Sobre o assunto mencionado em epígrafe, foi presente uma

proposta do Senhor Presidente da Câmara, a qual se

transcreve na íntegra: “Proposta - Início de Procedimento e

Participação Procedimental Revisão / Elaboração do

rios de Funcionamento dos

ao Publico e Prestação de Serviços

1. Considerando que o regime de

ntos comerciais do Município de

ente, previsto no Regulamento dos

dos Estabelecimentos de Venda ao

de Serviços do Município de Boticas,

do Diário da Republica n° N.° 216, de 7

com as alterações introduzidas pela

o DL n° 48/2011, de 1 de abril; 2.

n passado dia 16 de janeiro, foi

o qual regula o novo jurídico de

dades comércio, serviços e restau

tal diploma legal entrou em vigor

março de 2015; 4. Considerando que o referid

Regulamento

Estabelecime

do Municipio

horários dos

dos Horá

ntos de Venda

de Boticas -

estabelecime

ncontra-se, atualm

de Funcionamento

Boticas e

Horários

publicad

nove m b r

entrada

Consider

o DL n°

exercício

Considera

Publico e Prestação

o — II

o de

em

a n do

1 0/2

de

ndo

Série

2013,

vigor d

que, o

015,

ativi

que

publicado

acesso e

ração; 3.

no dia 1

o regimede

comporta no seu clausulado uma profunda alteração ao modelo

até aqui vigente, consagrando num único regime jurídico de

acesso e exercício das atividades comercio, serviços e

restauração (RJACSR); 5. Considerando que o DL n° 10/2015

(RJACSR), para além de estabelecer a disciplina jurídica

aplicável aos referidos setores, procede também à alteração
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do DL no 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos-Lei n°

126/96, de 10 de agosto, 111/2010, de 15 de outubro e DL no

48/2011, de 1 de abril, o qual estabelece o regime dos

horários de funcionamento dos estabelecimentos; 6.

Considerando que, nos termos do RJACSR, os estabelecimentos

de venda ao publico, de prestação de serviços, de restauração

ou de bebidas, os estabelecimentos de restauração ou de

bebidas com espaço para dança ou salas destinadas a dança,

ou onde habitualmente se dance, ou onde se realizem, de

forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos

fixos de espetáculos e de divertimentos públicos não

artísticos, passam a ter horário de funcionamento livre; 7.

Considerando, neste contexto, que o titular da exploração do

estabelecimento, ou quem o represente, deixa de estar

obrigado a proceder à mera comunicação prévia, no «balcão do

empreendedor», do horário de funcionamento, bem como das

suas alterações, cedendo a favor da liberaliza ção de horários

de funcionamento dos estabelecimentos, deixando de estar

sujeito a qualquer formalismo ou procedimento; 8.

Considerando que estamos em presença de uma radical

alteração das regras até agora em vigor que, para cada classe

de estabelecimentos, se estabelecia um limite de horário

noturno em ordem a assegurar o direito ao descanso dos

cidadãos, procurando compatibilizar os vários e legítimos

interesses em presença; 9. Considerando, no entanto, que o

referido diploma legal procede a uma descentralização da

decisão de limitação de horários, podendo as autarquias

restringir os períodos de funcionamento, atendendo a critérios
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relacionados com a segurança e proteção da qualidade de vida

dos cidadãos, sempre sem prejuízo da legislação laboral e do

ruído; 10. Considerando que, nesta justa medida, a

experiência até agora registada no Município de Boticas com o

Regulamento atualmente em vigor permite concluir que a

liberaliza ção dos horários implicará, em determinados setores

e determinadas zonas, um agudizar de situações de

incomodidade para as pessoas que vivem nas proximidades de

tais estabelecimentos, designadamente estabelecimentos de

bebidas, pois são especialmente suscetíveis de gerar

problemas de perturbação do direto ao descanso dos

moradores, episódios de perturbação da segurança pública,

nas imediações de tais estabelecimentos, sobretudo nos casos

de encerramento a horas mais tardias; 11. Considerando que,

nos termos do disposto na alínea. c), do n°1, do art. 110 do

DL n° 10/2015, os Municípios dispõem de 120 dias a contar da

data da sua publicação para aprovar os regulamentos nos

termos de tal diploma legal; 12. Considerando que importa, no

entanto, assegurar que esta alteração ao regulamento se

traduza num processo participado e abrangente que permita

soluções compatíveis com o novo regime legal, tendo em conta

a experiencia ao longo dos últimos anos; 13. Considerando,

neste sentido, que dever-se-á dar cumprimento a um conjunto

de princípios que deverão orientar a revisão do Regulamento

em causa; 14. Considerando que é oportuno clarificar que se

mantem em vigor os horários de funcionamento previstos no

Regulamento específico do Município de Boticas, em vista a

garantir e assegurar mecanismos de equilíbrio adequados a

conciliar os legítimos interesses empresariais e de recreio com



o direito ao descanso dos moradores das proximidades: 1-

Veja-se, neste sentido, art. 1° do DL no 48/96 de 15 de maio,

alterado pelo DL n° 10/2015, de 16 de janeiro. 2- Embora

mantendo-se a obrigatoriedade de afixação do horário de

funcionamento em local visível do exterior, de tais

estabelecimentos, matéria que está inequivocamente nas

preocupações deste Município, e respeitantes à defesa da

qualidade de vida dos cidadãos; 15. Considerando, por

último, que, no âmbito do período de elaboração e aprovação

de revisão do Regulamento em causa, só é possível garantir a

segurança e qualidade de vida dos cidadãos optando-se pela

manutenção, neste período, de um regime que harmoniza os

horários da atividade comercial com o direito ao repouso e

sossego dos cidadãos. Propõe-se: Que ao Executivo Camarário

adote deliberação no sentido de: a) Autorizar o início do

procedimento de revisão/elaboração do REGULAMENTO DOS

DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS

VENDA AO PUBLICO E PRESTA ÇAO DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO

DE BOTICAS, em vista à preparação de proposta a ser

submetida aos órgãos municipais competentes, a qual deverá

acautelar os seguintes princípios orientadores: b) Assegurar a

participação de diversas entidades na elaboração da proposta

de revisão, nomeadamente as juntas de freguesia, as forças

de segurança, as associações de consumidores, as

organizações sindicais, bem como outras entidades públicas;

c) Assegurar, durante este período de revisão/elaboração, o

escrupuloso cumprimento por parte dos estabelecimentos, dos

limites dos horário impostos no Regulamento atualmente, em

Fiunicipio de Boticas 05.08.2015
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vigor, especialmente no que respeita às atividades

potencialmente incomodativas para os cidadãos,

particularmente com incidência na zona habitacional de

Boticas; d) Que, até à entrada em vigor da revisão/elaboração

do regime de horários, determine a manutenção em vigor do

regime de horários de funcionamento constante do

Regulamento de Horários de Funcionamento do Município de

Boticas (atualmente em vigor); e) Que seja mantida o

conteúdo da deliberação n° 573 de 02 julho de 2014

(relativamente ao alargamento dos horários para os meses de

julho e agosto); f) Em cumprimento do disposto no n. ° 1 do

artigo 98.0 do Código do Procedimento Administrativo e atenta

a competência prevista na alínea k) do n. ° 1 do artigo 33.°

do Anexo i à Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, na sua

redação atual, publicite-se a deliberação referente à

do “Regulamento dos Horáriosrevisão/elaboração de

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Publico e

Prestação de Serviços do Município de Boticas”, devendo

constar: a) ÓRGÃO QUE DESENCADEOU O PROCEDIMENTO:

Presidente da Câmara Municipal; b) DATA DE INICIO DO

PROCEDIMENTO: 5 agosto de 2015; c) OBJECTO DO

PROCEDIMENTO: Revisão/Elaboração do Projeto de

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos

Estabelecimentos de Venda ao Publico e Prestação de Serviços

do Município de Boticas”; d) FORMA DE CONSTITUIÇÃO DE

INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUTOS PARA A

ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO: Nos termos do

artigo 98.0 do Código do Procedimento Administrativo, os

interessados poderão, querendo, constituir-se como tal no



procedimento e apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar

da data da publicitação do início do procedimento no sítio

institucional da Câmara Municipal de Boticas, na Internet, as

suas sugestões para a elaboração do mencionado “Projeto de

Revisão/Elaboração”, as quais deverão se formuladas, por

escrito, até ao final do mencionado prazo, através de

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de

Boticas. Município de Boticas, 31 julho 2015,0 Presidente da

Câmara Municipal (Fernando Queiroga) “. _____________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida proposta e tendo concordado com o conteúdo da

mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do

procedimento para a revisão/elaboração do Regulamento em

referência. Mais deliberou, por unanimidade, determinar que

até à entrada em vigor da revisão/elaboração do novo regime

de horários, manter o regime de horários (regulamento

atualmente em vigor) bem como, manter o conteúdo da

deliberação n.° 573, de 02 julho de 2014 (relativamente ao

alargamento dos horários para os meses de julho e agosto de

cada ano).

192 — Abertura de Procedimento para a Revisão

/Elaboração do Regulamento Municipal de Venda

Ambulante e de Prestação de Serviços de Restauração ou

de Bebidas com Caráter não Sedentário /Aprovação

Sobre o assunto mencionado em epígrafe, foi presente uma

proposta do Senhor Presidente da Câmara, a qual se
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transcreve na íntegra:” Proposta - Início de Procedimento e

Participação Procedimental de Elaboração Proposta Revisão/

Elabora ção do Regulamento Municipal de Venda Ambulante e

de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas com

Carácter não Sedentário Considerando: O Município de Boticas

dispõe de um Regulamento Municipal de Venda Ambulante e de

Prestação de Serviços de Restauração ou de Bebidas com

Caráter não Sedentário, o qual tem vindo a disciplinar a

ocupação, exploração e gestão das feiras municipais e da

venda ambulante; Durante a vigência daquele regulamento

sucederam-se várias alterações legislativas, nomeadamente o

n.° 48/2011, de 1 de abril, no âmbito do

regulamentares em vigor, uma vez que implicam a redução de

encargos administrativos sobre os cidadãos e empresas por via

da eliminação de licenças, autorizações e condicionamentos

prévios para atividades específicas, simplificando os

licenciamentos de atividades económicas tais como o comércio

a retalho não sedentário exercido por feirantes e vendedores

ambulantes; Revela-se, desta forma, necessário proceder à

elaboração do presente Regulamento onde se definem as

condições de exercício do comércio a retalho não sedentário

Decreto-Lei

“Licenciamento Zero”, a Lei 27/2013, de 12 de abril, que veio

revogar os diplomas que estiveram na génese daqueles

regulamentos municipais e, mais recentemente, o Decreto-Lei

10/2015, de 16.01, que entrou em vigor no dia 01.03.2015,

que, por sua vez, veio revogar a Lei 27/2013 e estabelecer o

Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de

Comércio, Serviços e Restauração (RJAACSR); Tais alterações

legislativas impõem uma revisão e adaptação das disposições



revogando-se, em

vigor que versa

Municipal

Restauração ou de

publicado no Diário

novembro de 2013

adote deliberação

consubstanciada na

tendente à Revisã

Comércio a Retalho

Vendedores Ambula

artigo 790 do Decr

Em cumprimento do

Procedimento

vista na alínea

n.° 75/2013,

publicite-se

“R e gula m e n t o

Exercido por

constar: a)

Presidente da

Procedimento:

Elaboração do

do Comércio a

e Vendedores

consequência,

sobre a mesm

Bebidas co

da República,

;Propõe-se:

no sentido

determinaçã

o/Elaboração

Administrativo

1<) do n.° 1 do

Interessados e Apresentação de Contributos para a Elaboração
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por feirantes e vendedores ambulantes, bem como o regime

aplicável às feiras e aos recintos onde as mesmas se realizam,

de Venda Ambulante

o regulamento até agora em

a matéria - o Regulamento

e de Prestação de Serviços de

m Caráter não Sedentário,

2.~ série — N.° 218 — 11 de

Que ao Executivo Camarário

de:a) Adote deliberação

o do início do procedimento

“Regulamento Municipal do

Não Sedentário Exercido por Feirantes e

ntes”, ao abrigo do disposto no n. 0 1 do

eto-lei n. 0 10/2015, de 16 de janeiro; b)

disposto no n. ° 1 do artigo 98.0 do Código

do

p re

e

arti

atenta a

go33.° do

com p

Anexo

etência

i à Lei

de 12 de Setembro, na sua redação atual,

deliberação referente à elaboração do

Municipal do Comércio a Retalho Não Sedentário

Feirantes e Vendedores Ambulantes “, devendo

Órgão que Desencadeou o Procedimento:

Câmara Municipal; b) Data de Inicio do

5 agosto de 2015; c) Objecto do Procedimento:

Projeto de Revisão do “Regulamento Municipal

Retalho Não Sedentário Exercido por Feirantes

Ambulantes”; d) Forma de Constituição de
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do Projecto de Regulamento: Nos termos do artigo 98.0 do

Código do Procedimento Administrativo, os interessados

poderão, querendo, constituir-se como tal no procedimento e

apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da

publicitação do início do procedimento no sítio institucional da

Câmara Municipal de Boticas, na Internet, as suas sugestões

para a elaboração do mencionado “Projeto de

Revisão/Elaboração “, as quais deverão se formuladas, por

escrito, até ao final do mencionado prazo, através de

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de

Boticas. Município de Boticas, 31 julho 2015 O Presidente da

Câmara Municipal (Fernando Queiroga)”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento

referida proposta e tendo concordado com o conteúdo

mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura

procedimento para a elaboração do Regulamento

referência.

193 — Abertura de Procedimento para

/Elaboração do Regulamento de Liquidação e

Taxas Municipais e sua Fundamentação

Financeira /Aprovação

Sobre o assunto mencionado

proposta pelo Sr. Presidente

na íntegra:” PROPOSTA -

PARTICIPA ÇÃO PROCEDIMENT

REVJSAO/ REGULAMENTO DE

TAXAS MUNICIPAIS E SUA

da

da

do

em

a Revisão~

Cobrança de.

Económico—

em epígrafe, foi presente uma

da Câmara, a qual se transcreve

INÍCIO DE PROCEDIMENTO E

AL DE ELABORA ÇAO PROPOSTA

LIQUIDA ÇAO E COBRANÇA DE

FUNDAMENTA ÇAO ECONÓMICO-



FINANCEIRA Considerando: O atual regime geral das taxas das

autarquias locais, aprovado pela Lei n° 53-E/2006, de 29 de

dezembro, disciplinando as relações jurídico-tributárias que

originam o pagamento das taxas às autarquias locais, veio

regulamentar a criação de taxas, consagrando as grandes

áreas de atividade, no âmbito das quais as mesmas podem ser

criadas, liquidadas e pagas, os princípios a que se encontram

submetidas e os procedimentos de aprovação e cobrança. No

quadro da incidência objetiva exige-se, em respeito pelo

princípio da proporcionalidade, que os regulamentos a aprovar

ou a alterar pelos órgãos autárquicos, contenham uma

pormenorização justificada dos serviços a prestar, dos bens

cuja utilização é concedida, bem como a quantificação

económico-financeira dos quantitativos a cobrar, o que, aliás,

esteve já na origem da aprovação do Regulamento de

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e sua

Fundamentação Económico —Financeira relativas aos anos

anteriores, por parte da Assembleia Municipal de Boticas; Por

outro lado, ao longo da vigência das Tabelas de Taxas desde

2010 até então, os serviços formularam diversos contributos

decorrentes da respetiva prática, que foi entendido por bem

contemplar, dada a sua pertinência, verificando-se assim a

necessidade de se proceder a uma revisão quer do

Regulamento quer da Tabela de Taxas anexa ao mesmo; O

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e

sua Fundamentação Económico-Financeira do Município de

Boticas atualmente em vigor, foi aprovado a 30 de abril de

2010, tendo sido alvo de uma alteração e aditamento aprovada
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pela Assembleia Municipal de 3 setembro de 2013; Assim e

em obediência ao regime jurídico aprovado pela Lei n° 53-

E/2006, de 29 de dezembro, Propõe-se: Que ao Executivo

Camarário adote deliberação no sentido de: a) Adote

deliberação consubstanciada na determinação do início do

procedimento tendente à Revisão/Elaboração “Regulamento de

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e sua

Fundamentação Económico -Financeira”; b) Em cumprimento

do disposto no n. ° 1 do artigo 98.0 do Código do Procedimento

Administrativo e atenta a competência prevista na alínea k) do

n. 0 1 do artigo33. ° do Anexo 1 à Lei n. ° 75/2013, de 12 de

Setembro, na sua redação atual, publicite-se a deliberação

referente à elaboração do “Regulamento de Liquidação e

Cobrança de Taxas Municipais e sua Fundamentação Económico

-Financeira”, devendo constar: a) ÓRGÃO QUE DESENCADEOU

O PROCEDIMENTO: Presidente da Câmara Municipal; b) DATA

DE INICIO DO PROCEDIMENTO: 5 agosto de 2015; c) OBJECTO

DO PROCEDIMENTO: Elaboração do Projeto de Revisão do

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais e

sua Fundamentação Económico -Financeira”; d) FORMA DE

CONSTITUIÇÃO DE INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE

CONTRIBUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE

REGULAMENTO: Nos termos do artigo 98.0 do Código do

Procedimento Administrativo, os interessados poderão,

querendo, constituir-se como tal no procedimento e

apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da

publicitação do início do procedimento no sítio institucional da

Câmara Municipal de Boticas, na Internet, as suas sugestões

para a elaboração do mencionado “Projeto de
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Revisão/Elaboração “, as quais deverão se formuladas, por

escrito, até ao final do mencionado prazo, através de

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de

Boticas. Município de Boticas, 31 julho 2015 O Presidente da

Câmara Municipal (Fernando Queiroga). _______________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida proposta e tendo concordado com o conteúdo da

mesma deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do

procedimento para a elaboração do Regulamento em

referência.

194 — 100.° Aniversário da Águas de Carvalhelhos

Município de Boticas

da Águas de

taneamente um

décadas a sua

e Boticas e de

ua exploração e

1915 e desde

qualidade de

u uma grande

endo durante

estatuto que

sistemática de

com recurso a

tem ainda um

05.08.2015

da Câmara foi

do centésimo aniversário

dado conhecimento dasPelo senhor Presidente

comemorações

Carvalhelhos, uma empresa

símbolo do nosso Concelho, s

principal embaixadora e levand

Carvalhelhos aos quatro cantos

comercialização começaram a

então até à data muitos foram
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que é si
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o os nom

do mundo.
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empresa a

prega bilida

mui

nte

es d

As

em

os de

ssumi

de, s

décadas a maior

apenas viria a p
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Deliberação: A

congratulando-se

de Carvalhelhos

para o Concelho,

contributo dado na

Câmara Municipal

com a comemoração

e reconhecendo a i

tanto em termos

divulgação da região

tomou conhecimento,

do centenário da Águas

mportância da empresa

económicos, como pelo

um ofício (reg. 2

ADRAT

ição de

a, com

em s

quanto

os rela

a nça me

1 1 “

da Região do Alto

551, de 3/ago.), apresentado pelo

e através do qual, tendo em conta

quadros comunitários em que a

o encerramento e lançamento de

imultâneo, considerando ainda a

aos programas encerrados, no que

tórios finais e respetivos acertos e

nto de novos programas tais como o

“Interreg Europe”, “Programa

que ainda não

atividades já

de tesouraria

de um apoio

causa.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, atribuir à ADRAT - Associação de

Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega um apoio

financeiro para o efeito no valor de trinta mil euros

(30.000,00€), a que corresponde o compromisso n° 1880. _____

195 — Associação de Desenvolvimento

Tâmega / Comparticipação Financeira

Presente

Secretário-Geral da

o estado de trans

mesma se encontr

muitos programas

demora verificada,

toca à aprovação d

por outro lado, ao 1

“DLBC”, “Provere

Erasmus+”, “Horizonte 2020” entre outros,

permitem obter qualquer reembolso pelas

desempenhadas, o que tem provocado problemas

à ADRAT, solicita ao Município a atribuição

financeiro que permita minimizar o problema em



196 — Minuta de Protocolo entre a ARS Norte e o

Município de Boticas / Ratificação

Presente um despacho do senhor Presidente da Câmara

Municipal e que a seguir se transcreve na íntegra: “Despacho.

Assunto: Protocolo de Colaboração entre a Administração

Regional de Saúde do Norte, IP e a Câmara Municipal de

Boticas / Aprovação. Considerando: 1 — A alínea g) do n. ° 2

do artigo 23.° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, os

Municípios dispõem de atribuições no domínio da saúde; 2 - O

disposto na alínea o) do n.° 1 do artigo 33. ° da Lei n°

75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal

“deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos

legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução

de obras ou à realização de eventos de interesse para o

município, bem como à informação e defesa dos direitos dos

cidadãos”; 3 - O estabelecido na alínea u) do n. 0 1 do artigo

33~ O da referida legislação, compete à Câmara Municipal

“apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa,

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município,

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e

prevenção das doenças”; 4 — A atual escassez de médicos no

Centro de Saúde de Boticas que faz com que muitas famílias

não tenham acesso ao médico de família; 5 — A urgência na

resolução dessa lacuna que se constitui como um grave

entrave aos mais básicos princípios do direito dos cidadãos e

previstos na Constituição da República Portuguesa; Que por

questões de índole prática, bem como a não possibilidade do
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executivo municipal reunir atempadamente, determino: Nos

termos do artigo 33. o, no 3 da lei 75/2013, a aprovação do

Protocolo de Colaboração entre a Administração Regional de

Saúde do Norte, IP e a Câmara Municipal de Boticas, À

próxima reunião para ratificação. Município de Boticas, 3 de

agosto 2015. O Presidente da Câmara Municipal, (Fernando

Queiroga)”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor

da referida minuta de Protocolo e, após ter procedido à sua

apreciação, deliberou, por unanimidade, concordar com a

mesma, ratificando assim o ato praticado pelo senhor

Presidente da Câmara, a que corresponde o compromisso n°

1879. Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter a

presente minuta de Protocolo à aprovação da Assembleia

Municipal nos termos da alínea k), do n.° 2, do art. 250, da

Lei 75/2013, de 25 de setembro. ______________________________

197 - Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Livração,

Boticas / Comparticipação Financeira

Presente uma proposta da senhora vereadora da Câmara

Municipal para atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da

Igreja da Freguesia de Boticas e a qual a seguir se transcreve

na íntegra: “PROPOSTA. Assunto: Fábrica da Igreja da

Freguesia de Boticas / Proposta de Atribuição de Apoio

Financeiro. Solicita a Fábrica da Igreja da Freguesia de

Boticas, através do ofício (reg. 2470, de 23 fui.), um apoio

financeiro para a realização das festas em honra de Nossa

Senhora da Livração que irão ocorrer de 9 a 16 de agosto
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tibt
2015, em Boticas. Nesse sentido, e tendo em consideração: 1.

O Regulamento de Apoio a Iniciativas Culturais, Recreativas,

Educativas, Humanitárias, Sociais, Desportivas, Cooperativas

ou Outras do Município de Boticas nos seus artigos 20, 30 e

5°; 2. A alínea e) do n. 0 2 do artigo 23.0 da Lei n° 75/2013,

de .12 de setembro, os Municípios dispõem de atribuições no

domínio do património, cultura e ciência;3. O disposto na

alínea o) do n. ° 1 do artigo 33.° da Lei n° 75/2013, de 12 de

setembro, compete à Câmara Municipal “deliberar sobre as

formas de apoio a entidades e organismos legalmente

existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à

realização de eventos de interesse para o município, bem

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos”; 4. O

estabelecido na alínea u) do n. 0 1 do artigo 33~0 da referida

legislação, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou

outra de interesse para o município”; 5. Os insuficientes

recursos financeiros que aquela entidade possui para a

realização das Festas em honra de Nossa Senhora da Livração;

6. A informação dos Serviços Jurídicos deste Município e que

desta proposta faz parte integrante. Propõe-se: A atribuição

de um apoio financeiro no valor de 55.000,00€ (cinquenta e

cinco mil euros) para a cobertura das despesas referidas,

devendo a Fábrica da Igreja da Freguesia de Boticas,

apresentar relatório final da efetiva realização das despesas,

bem como, da afetação das verbas aos eventos mencionados.

Boticas, 3 de agosto de 2015. A Vereadora. (Maria do Céu

Fernandes)”.
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Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

proposta apresentada, bem como da informação

oportunamente elaborada pelos Serviços Jurídicos e deliberou,

por unanimidade, concordar com a mesma, atribuindo à

Fábrica da Igreja da Freguesia de Boticas um apoio financeiro

para o efeito no valor de Cinquenta e cinco mil euros

(55.000,00€), a que corresponde o compromisso n0 1881. ____
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

198 — Aquisições e Prestações de Serviços. Autorização

Genérica para Celebração de Contratos de Aquisição de

Serviços (Portaria n.° 149/2015, de 26 de maio)

Presente uma informação do Departamento de Administração

Geral e Finanças a qual a seguir se transcreve na íntegra:

“Assunto: Aquisições e Prestações de Serviços. Autorização

Genérica para Celebração de Contratos de Aquisição de

Serviços (Portaria n. O 149/2015, de 26 de maio) 1. De acordo

com o disposto no n. ° 5, do art. ° 75, da Lei do Orçamento de

Estado para 2015 (LOE 2015), aprovada pela Lei n.° 82-

8/2014, de 31/12, carece de parecer prévio vinculativo do

membro do Governo responsável pela área das finanças, nos

termos e segundo a tramita ção a regular por portaria do

referido membro do Governo, a celebração ou a renovação de

contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços

abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho

em Funções Públicas (aprovada em anexo à Lei n. 0 35/2014,

de 20 Junho) e pelo Decreto-Lei n. ° 47/2013, de 5 de Abril,

alterado pela Lei n. ° 66/2013, de 27 Agosto,

independentemente da natureza da contraparte; 2. O n.° 12

da citada disposição legal, dispõe que nas autarquias locais o

parecer acima referido é da competência do órgão executivo

municipal e depende da verificação dos requisitos previstos no

n. ° 6 da mesma norma legal, com as necessárias adapta çõesl,

sendo os seus termos e tramita ção regulados pela Portaria a

que se refere o n. ° 1, do art. ° 50, do Decreto-Lei n. °
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da LOE 2015, estão

a celebração e ou as

isição de serviços até ao

montante de C5.000, salvo quando se tratem de contratos de

avença ou de tarefa. 3. Tal Portaria veio a ser publicada no

passado dia 26 de Maio, tendo entrado em vigor em 27 do

mesmo mês (Portaria n.° 149/2015, de 26 de Maio); 4. De

acordo com o n. ° 1, do art. ° 2°, daquela Portari , os term s e

tramita ção previstos aplicam-se a todos os contratos de

aquisição de serviços, nomeadamente nas m da/idades de

tarefa e de avença e ou cujo objeto seja a consultadoria

técnica, designadamente jurídica, arquitetánica, informática

ou de engenharia; 5. O art. ° 4~0 da mesma Portaria prevê a

possibilidade de o árgão executivo autorizar o Presidente da

Câmara ou quem tiver a competência delegada para a decisão

de contratar a celebrar um número máximo de contratos de

aquisição de serviços com dispensa do parecer prévio previsto

no artigo 30, da mesma Portaria e nos números 5 e 12, do

art. ° 75°, da LOE 2015; 6. Nos termos dos n°s 3 e 4 do art. °

4~0 da Portaria, tal autorização genérica deve especificar o

objeto dos contratos abrangidos, bem como o valor máximo de

cada um dos contratos a celebrar e não prejudica o dever de

cumprimento dos requisitos previstos nas alíneas do n. °2, do

art. 030, da Portaria, que a seguir se transcrevem: a) Se trate

da execução de trabalho não subordinado, para a qual se

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de

relação jurídica de emprego público; b) Existência de

cabimento orçamental; c) Inexistência de impedimento à

209/2009, de 3 de

termos do

excecionados

renovações

Setembro e ulteriores alterações; (nos

n.°14, do

do parece

de contratos

r

art. 0750,

prévio

de aqu

a o

o
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celebração ou renovação do contrato quando a even

contraparte seja determinável; d) Demonstração

cumprimento e aplicação da redução remuneraria prevista

n. 01 do art. 020 e art.4. ° da Lei n. 075/2014, de 12

Setembro, e nos n. os 1, 2, 3, 4, 9, e 10 do art. 0 750 da

n. ° 82-8/2014, de 31 de Dezembro, juntando, para o efe

os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a presta

de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte. 7

n. 05, do art. 04, da mencionada Portaria, impõem que

contratos celebrados ao abrigo da autorização genérica

vier a ser concedida pelo órgão executivo municipal,

podem ser automaticamente renovados, nem o respetivo pr

pode ser objeto de prorrogação; 8. Assim, considerando

existem situações que exigem intervenção urgente

dura çào, e em que a sujeição individualizada a parecer prévio

e a correspondente demora pode afetar o regular

funcionamento dos serviços e ainda implicar aumento dos

custos associados à intervenção, submete-se à consideração

superior: a) Que, ao abrigo do n. °1, do art. 040, da citada

Portaria, seja concedida autorização genérica para a

celebração de contratos de aquisição de serviços, com

dispensa do parecer prévio referido no art.°3° da mesma

Portaria, da seguinte forma: Tipo de Contrato: a) Contratos

de consultoria (áreas de direito, engenharia, arquitetura,

informática, auditoria, finanças, contabilidade, etc.); b)

Aquisição de serviços de natureza artística e ou cultural; c)

Outras aquisições de serviços (publica ções, gráficas, seguros,

Municipio de Boticas 05.082015

tual

do

no

de

Lei
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em
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elevadores, comunicação, publicidade, refeições, transportes,

etc .3; Valor máximo por contrato2: a) €75.000 b) €75.000 c)

€75.000; N.° de contratos3; a) 10 b) 25 c) 50 (2 A Portaria

não estabelece um valor máximo por contrato a autorizar nem

fixa parâmetros a observar na determinação de tal montante,

pelo que foi entendido adequado adotar como critério para a

determinação do valor máximo de cada contrato a autorizar, o

montante máximo previsto para o ajuste direto no Código dos

Contratos Públicos, que é de C 75.000,00 3 O número de

contratos indicados resulta de estimativa). b) A autorização

genérica proposta na alínea anterior não prejudica o dever de

cumprimento dos requisitos nas alíneas do n. °2, do art. 030, da

aludida Portaria, ficando a celebração dos respetivos contratos

de aquisição de serviços dependente do cumprimento

daqueles; c) Os contratos que venham a ser celebrados ao

abrigo da autorização genérica ora proposta, não podem ser

automaticamente renovados, nem o respetivo prazo pode ser

objeto de prorrogação; d) Será apresentado ao Órgão

Executivo, para seu conhecimento, um relatório mensal,

discriminando os contratos de aquisição de serviços que

vieram a ser celebrados ao abrigo da autorização genérica ora

proposta, com expressa referência aos respetivos valores de

adjudicação, duração e cabimento orçamental; e) A presente

autorização genérica deve produzir os seus efeitos a partir de

27 de maio, data da entrada em vigor da Portaria 149/2015,

de 26 de maio e até ao final do ano económico em curso

Município de Boticas, 31 de julho de 2015 O Diretor de

Departamento (Manuel A. 5. Barreira, Dr.).” _________________



Livro 70

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento da

referida informação e após ter procedido à sua apreciação

deliberou, por unanimidade, concordar com teor da mesma,

aprovando-a.

Município de Boticas 05082015
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

199 — Regime de Fruta Escolar — Ano Letivo 2015/2016 —

Apresentação de Candidatura? Ratificação

Presente uma cópia da candidatura designada “Regime de

Fruta Escolar”, regulada pela Portaria n.° 206/2012, de 5 de

Julho, oportunamente elaborada pela Divisão de Ação Social e

Educação, bem como um despacho do senhor Presidente da

Câmara, datado de 27 de julho de 2015 e proferido ao abrigo

da competência que lhe é conferida pelo n.° 3, do artigo 33.°,

da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro e considerando o

interesse que o assunto apresenta para a Autarquia, bem como

a impossibilidade de reunir extraordinária e atempadamente a

Câmara Municipal, determinou que se proceda à formulação e

apresentação de uma candidatura para o feito junto do IFAP —

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. _______

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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200 - 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 10 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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