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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 24/2012

PRESIDÊNCIA: António Pereira dos Penedos, Vereador.

VEREADORES PRESENTES: Eng.a Sandra Isabel André dos

Reis e Dr.a Maria do Céu Domingues Fernandes,

vereadores. ______________________________________

AUSÊNCIAS: Eng.° Fernando Pereira Campos e Fernando

Eirão Queiroga, por motivo justificado.

SECRETARIOU: Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Director

do Departamento de Administração Geral e

Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS:

HORA DE ABERTURA: 10 horas e 35 minutos. ________________

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em minuta no final

da respectiva reunião. ______________________________
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1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.

II - ORDEM DO DIA___________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

337 - Delegação de Competências

Pelos Vereadores, nos termos do n.° 3, do artigo 65.0,

da Lei no 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela

Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi dado conhecimento das

decisões proferidas ao abrigo da delegação e subdelegação de

competências, respectivamente.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

338— Direção Regional de Educação do Norte / Início de

Funções

Presente um e-mail (reg. 1728, de 13/Nov.) apresentado

pela Diretora Regional de Educação do Norte e através do qual

informa do início de funções inerentes àquele cargo, bem

como dos respetivos Diretores Adjuntos, manifestando a sua

disponibilidade para a construção de percursos adequados à

concretização do valor maior da educação.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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339— Autoridade Nacional de Proteção Civil / Cessação de

Funções

Presente um ofício (reg. 1731, de 13/Nov.) apresentado

pelo Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e

através do qual informa da cessação de funções inerentes

àquele cargo, apresentando os seus cumprimentos de

despedida, bem como manifestando o seu reconhecimento e

apreço pelas oportunidades de colaboração, relacionamento

institucional e pessoal estabelecido no desempenho das

referidas funções.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

340 — Autoridade Tributária e Aduaneira / Avaliação

Propriedade Urbana — Indicadores Desempenho do

Concelho de Boticas

Presente um ofício (reg. 1732, de 13/Nov.) apresentado

pelo Diretor da Direção de Finanças de Vila Real, através do

qual apresenta os indicadores relativos à evolução da

avaliação geral da propriedade urbana no Concelho de Boticas.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

341— Mapa de Reporte Trimestral — Dispensa de Parecer

Prévio / Gabinete de Candidaturas

Presente para conhecimento o “Mapa de Reporte

Trimestral”, apresentado pelo Gabinete de Candidaturas e
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elaborado de acordo com o n.° 3 da Proposta de Autorização

Genérica para dispensa de parecer prévio da Câmara Municipal

na celebração de contratos de prestação de serviços, aprovada

em reunião de Câmara de 20 de junho de 2012. _______________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ________

342 — Natal do Idoso do Concelho de Boticas 2012

Considerando a importância da época de Natal que se

aproxima, altura em que valores como a família, a amizade e a

fraternidade ganham um novo impulso; Considerando ainda

que o número de pessoas com idade igual ou superior a 60

anos tem um peso significativo na densidade populacional do

Concelho; Considerando também que tem sido política da

Autarquia a implementação de medidas e acções que

promovam o bem-estar social dos seus munícipes, em

particular dos mais carenciados, não só de bens materiais mas

também de afeto, propõe-se que, à semelhança do que tem

acontecido nos últimos anos e com assinalável sucesso, se

realize no próximo dia 8 de Dezembro, um almoço de Natal e

um convívio lúdico denominado por “Natal do Idoso do

Concelho de Boticas 2012”, aberto aos Munícipes com mais de

60 anos.

Deliberação: Nestas condições, a Câmara Municipal deliberou,

por unanimidade, determinar a realização no dia 8 de

Dezembro do “Natal do Idoso do Concelho de Boticas 2012”,

em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Boticas e

as Juntas de Freguesia, para todos os idosos que se inscrevam
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na iniciativa, autorizando e suportando a realização das

despesas que se mostrem necessárias para o efeito, a que

correspondem os compromissos n.° 2919, 2920, 2921, 2922 e

2923.

343 — Visita do Secretário de Estado da Administração

local e da Reforma Administrativa a Boticas

No próximo dia 24 de Novembro visita o Concelho de

Boticas o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e da

Reforma Administrativa, para participar numa reunião de

trabalho com os Autarcas da região do Alto Tâmega e na

cerimónia de inauguração do edifício de apoio da Junta de

Freguesia de Boticas, inserido no projeto global de

recuperação das margens da Ribeira do Fontão. _________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento,

congratulando-se pela visita do Sr. Secretário de Estado da

Administração Local e da Reforma Administrativa ao concelho,

e deliberou, por unanimidade, autorizar a realização das

despesas necessárias que se mostrem necessárias para o

efeito, a que correspondem os compromissos n.° 2924 e 2925.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

344— ADRAT / Quotização 2012

Presente um ofício (reg. 1744, de 16/Nov.),

apresentado pela ADRAT — Associação de Desenvolvimento do

Tâmega e através do qual, é dado conhecimento de que caberá

à Autarquia, relativamente ao ano de 2012 e de harmonia com

os pressupostos e objectivos da proposta de quotização,

oportunamente aprovada, o pagamento da sua quota anual no

valor global de quinhentos euros (500,00 €).

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

considerando que à mesma cabe atempadamente efectuar os

pagamentos que lhe competem, deliberou, por unanimidade,

autorizar o pagamento do referido montante à ADRAT (500.00

C), a que corresponde a requisição n.° 1349. _________________
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DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

345 - Loteamento Empresarial de Boticas — Resultado

da Discussão pública

Presente uma informação da Divisão de Planeamento

Estratégico, que a seguir se transcreve na íntegra: “Assunto:

- Loteamento Empresarial de Boticas — Resultado da Discussão

Pública. Dando cumprimento ao estipulado no n. 0 5 do art. 0 70

do Decreto-lei n.° 26/2010 de 30 de Março, a Câmara

Municipal submeteu à discussão pública o projeto do

Loteamento Empresarial de Boticas. Tendo finalizado o prazo

de duração da discussão pública previsto legalmente e não

havendo a registar qualquer reclamação, sugestão ou pedido

de esclarecimento, o referido projeto reúne as condições para

ser definitivamente aprovado. À Consideração Superior, A

chefe de Divisão de Planeamento Estratégico Emília de

Azevedo Moreira. ______________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, determinar a aprovação do

projeto do Loteamento Empresarial de Boticas. ________________
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DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

346 — Notificação de Aprovação de Financiamento da Can

didatura no âmbito do “Programa de Generalização

das Actividades de Enriquecimento Curricular no

1.0 Ciclo do Ensino Básico”

Presente um ofício (reg. 1606, de 15/Out.), apresentado

pela Direcção Regional de Educação do Norte através do qual

é dado conhecimento da aprovação de financiamento da

candidatura no âmbito do “Programa de Generalização das

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1~ Ciclo do Ensino

Básico”, relativo ao presente ano lectivo. ____________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______

347 — Parceria ABAE/Município de Boticas 2012/2013, no

âmbito do Programa Eco-Escolas

Presente um ofício (reg. 1443, de 12/Setj, apresentado

pela Associação Bandeira Azul da Europa, através do qual é

proposto o estabelecimento da parceria entre esta entidade e

o Município de Boticas, no âmbito do Programa Eco-Escolas,

para o ano letivo de 2012/2013, sendo ainda presentes os

termos da referida parceria, tendo em conta a importância da

colaboração no desenvolvimento de iniciativas no âmbito da

educação ambiental. _____________________________________________
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Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento

deliberou, por unanimidade, concordar com o estabelecido da

“Parceria ABAE/ Município de Boticas 2012/2013”, no âmbito

do Programa Eco-Escolas, conforme proposto, a que

corresponde a requisição n.° 1347. ____________________________
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UTROS

348 - Aprovação da Acta em Minuta e Encerramento da

Reunião

E não havendo mais assuntos a tratar, a Câmara

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta

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

do artigo 92°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na

redacção dada pela Lei n°5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual

vai ser assinada pelos membros presentes e por mim, Dr.

Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do Departamento

de Administração Geral e Finanças, que a mandei elaborar.

Seguidamente, pelo Vereador António Pereira dos Penedos, foi

declarada encerrada a reunião eram 11 horas e 30 minutos.

Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n° 2, do artigo 92.0, da

Lei n°169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei

n°5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi elaborada a presente acta, a

qual está conforme o texto integral aprovado em minuta e que

vai ser assinada pelo Vereador António Pereira dos Penedos e

por mim, Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administração Geral e Finanças, que a

mandei elaborar.


