ACTA DA REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2017
NO EDIFiCIO DOS PAcOS DO CONCELHO
No 1/2017

PRESIDENCIA:

Fernando

Eirao

Queiroga,

Presidente

da

CamaraMuncipia._l_____________________________________________________________________________

VEREADORES PRESENTES:

Antonio

Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Ceu Domingues Fernandes, Hello
Romeu Monteiro Pereira Martins e Ana Luisa Pires
Monterio,vereadores.________________________________________________

AUSENCIAS:_____________________________________________________________

SECRETARIOU: Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do
Departamento de Administracao Geral e Financas.

OUTRASPRESENcAS:____________________________________________

HORA DE ABERTURA: 09horase30minutos.________________________

ACTA DA REUNIAO ANTERIOR:

Aprovada em m inuta no final

darespectviareuna
i o.____________________________________________________
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I — PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
II — ORDEM DO DIA

ADM INIST RAcA0 M UNICIPAL
CAM ARA M UNICIPAL

1

— Estudo,

Conservagao,

Valorizacao

e

Divulgacao

do

Patrim anio Argue°logic° e Cultural de Boticas / Unidade
de Arque ologia da Unive rsida de do M inho
Presente urn oficio (reg. 4184, de 16/Dez.), apresentado pela
Un iversid ad e

do

Minho

e

atraves

do

qual

e

no

ambito

do

contrato de aquisicao de servigos para "Estudo, Conservagao,
Valorizacao

e

Divu lg ag ao

do

Patrimonio

Argue°logic°

e

Cultural de Boticas", celebrado entre o Municipio de Boticas e
a Un id ad e d e Arq u eolog ia d a Un iversid ad e d o Min h o, p roced e a
entrega

de

200

exem p lares

Populacao Resistente",

do

livro

"Populacao

Residente,

bem com o do "Projeto de Conservacao

e Restauro do Povoado Romano das Batocas". _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Deliberagao:

A Camara Municipal tomou conhecimento. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 — Proposta de Constituicao do Fundo de M aneio
P elo

senhor

Presidente

proposta

para

conteUdo

a

a

seguir

da

constituicao
se

Camara
do

tran screve

Constituicao do Fundo de Maneio.

foi

Fundo
na

apresentada

uma

de

cujo

Maneio,

integra:"Proposta

de

No s t e rmo s d o d isp o st o n o

ponto 2.3.4.3 do Decreto-Lei n. 0 54-A/99, de 22 de Janeiro, e
u lt e rio re s a lt e ra go e s, d ip lo ma qu e a p ro vo u o P la n o O f icia l d e

Livro
Folh

72
9

Contabilidade das Autarquias Locals (POCAL), é legalmente
admissivel a constituigao de fundo de maneio, tendo em vista
o pagamento de despesas urgentes e inadiaveis; Por forma a
con ferir seguranga, certeza e transparencia nessa materia
foram aprovadas, pelo executivo municipal, em sua reuniao
ordinaria do dia 7 de janeiro de 2011, normas relativas aos
procedimentos

e

medidas

de

controlo

interno

para

a

constituigao, reconstituigao, reposigao e analise dos fundos de
maneio; Assim, nos termos do artigo 4. 0 do Regulamento de
Fundo de Maneio da Camara Municipal de Boticas, pretende-se
que para o ano economico de 2017, o Fundo no valor total de
2.000,00C,

fique

distribuido

da

seguinte

forma:

01020

020213 - Deslocagoes e Estadas - 650,00C;01020 02020904 Correio

-

100,00C;01020

comunicagao

02020999

100,00C;

01020

-

Outras

020118

-

despesas
Livros

e

documentagao Tecnica - 250,00C; 01020 02012199 - Outros 300,00C; 01020 02022507 - Refeigoes de atividades diversas
- 150,00C; 01020 02022599
02010202

-

Gasoleo

-

- Outras - 250,00C; 01020

200,00C.

A

presente

proposta

corresponde ao Cabimento n.° 5 e Compromisso n. 0 5.___________
Camara

Municipal

de Boticas, 2 de

janeiro

de 2017.

0

PresidentedaCamara.(FernandoQueiroga)." _____________________________

Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento e apos

ter procedido a sua apreciagao, deliberou, por unanim idade,
autorizar a constituicao do Fundo de Maneio para o ano de
2017, de acordo corn os valores e rubricas

referidas

na

mesma.
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3

-

Aquisicao

de Sistema

de Videovigilancia

/

Guarda

Nacional Republicana - Posto de Boticas
Pelo

senhor

proposta

no

Presidente
sentido

da
da

Camara

foi

aquisicao

de

apresentada
urn

uma

sistema

de

videovigilancia para instalagao no Posto da Guarda Nacional
Republicana de Boticas, e a qual a seguir se transcreve na
PROPOSTA.

Integra:

Solicitou

a

"Guarda

Nacional

Republicana, Posto Territorial de Boticas" o financiamento de
urn sistema de videovigilancia ao Municipio de Boticas para
fazer

face as necessidades de seguranga daquele posto,

atraves

do

oficio

(reg.

4249,

de

20/dez.).

Assim

e

considerando: Que a "Guarda Nacional Republicana, Posto
Territorial de Boticas", desempenha urn papel fundamental no
que a seguranga de pessoas e bens diz respeito, sendo a sua
utilidade reconhecida por todos; Que aquele Posto nao detem
as necessarias condigoes de seguranga, imprescindiveis para o
normal

funcionamento

da Guarda, obrigando

os militares

daquele Posto a adotarem medidas para que a mesma seja
assegurada; Que por essas razoes, considera o municipio a
necessidade de apoiar aquela entidade atraves da aquisigao de
urn sistema de videovigilancia a funcionar naquele Posto; Que
as atribuigoes e competencias do Municipio passam por apoiar
esse tipo de iniciativas, nos termos da alinea o) e u) do n. 0 1,
do art/go 33. 0 da lei 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo
ainda corn o art/go 3. 0 e 5. 0 do Regulamento de Apoio a
Iniciativas Culturais, Recreativas, Educativas, Human/tar/as,
Sociais, Desportivas, Cooperativas ou Outras; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ass/m, tendo em conta o refer/do anteriormente, propoe-se a
aquisicao de urn sistema de videovigilancia a funcionar no
Posto da Guarda Nacional Republicana de Boticas, no valor de
dois mil trezentos e dois euros e cinquenta e seis centimos
(2302,56C), a que corresponde o compromisso n. 0 1. Camara
Municipal de Boticas, 2 de janeiro de 2016.0 Presidente da
Camara.(FernandoQueiroga)."____________________________________________________
Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento e apos

ter procedido a sua apreciagao, deliberou, por unanimidade,
autorizar a aquisicao do sistema de videovigilancia em causa e
a

instalar

no

Posto

de

Boticas

da

Guarda

Nacional

Republicana, a que corresponde o compromisso n.0 1_
.___________________
4 — Emissao em Direto do Programa "Somos Portugal" da
TVI desde Boticas
Tendo como pano de fundo a "XIX Feira Gastronomica do
Porco", ira realizar-se em Boticas, no dia 15 de janeiro, a
emissao do programa "Somos Portugal", da TVI, um programa
que conta corn sete horas de emissao em direto e que é lider
de audiencias nas tardes de domingo, sendo um dos mais
vistos

do

ranking

geral

dos

programas

da

televisao

portuguesa, o que constituira uma oportunidade Unica de
divulgagao do Concelho, dos seus usos, costumes, tradigoes e
potenca
id
il ades.____________________________________________________________________________

Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta o interesse de que a iniciativa se reveste,
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sobretudo pela grande divulgacao que o programa em causa
traz ao Concelho de Boticas, deliberou, por unanimidade,
apoiar a sua realizacao, assegurando as condicoes logisticas
necessarias e suportando as despesas que se considerem
necessarias

a sua

concretizacao, a que

correspondem

os

compromissos n.os 2,3, 4, 7, 8, 16, 17,20, 22 e 25. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 - XXII Encontro de Ca nta dores de Reis / Ja neira s
Dando seguimento as realizacoes levadas a efeito em anos
anteriores, esta agendado para o dia 6 de janeiro o XXII
Encontro de Cantadores de Reis / Janeiras, uma manifestacao
de indole popular a realizar no Auditoria Municipal e que tem
como

principal

objetivo

perpetuar,

honrar

e enaltecer

as

tradigoes da nossa terra e da nossa regiao, bem como os usos
e costumes do nosso povo, promovendo ainda um agradavel e
sac) convivio entre as AssociacOes Culturais e Recreativas e os
Municipes do Concelho. A edicao de 2017 do Encontro de
Cantadores / Janeiras contara com a atuaca-o exclusiva de
grupos do Concelho, a saber: Orquestra Juvenil da Banda
Filarmonica

do

Couto

de

Dornelas;

Centro

Cultural

e

Recreativo de Beca; Grupo de Cantares de Covas do Barroso;
Associacao Cultural, Recreativa
Leiranco

-

Sapiaos;

e Desportiva

Associag5o

de

da Serra do

Desenvolvimento

de

Dornelas; Delegacao de Boticas da Cruz Vermelha Portuguesa;
Grupo de Cantares do Couto de Dornelas e Centro Social de
Ati11.16.

Livro •

72

Folha

11

‘44.volt

Deliberagao: A Camara Municipal, tendo em conta o interesse
de que a iniciativa se reveste, deliberou, por unanimidade,
concordar corn a realizacao do XXII Encontro de Cantadores de
Reis

/

Janeiras

na

data

referida,

autorizando

ainda

a

realizacao das necessarias despesas, a que correspondem os
compromissos n.os 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23 e 24. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANcAS

6 — Mapa de Reporte Ref erente a o m es de Novem bro de
2016 / Aprovisiona m ento
De acordo corn a "Proposta de Autorizagao Generica para
Dispensa

de Parecer Previo da Camara

na Celebragao de

Contratos de Prestagao de Servigos, aprovada em reuniao de
05 de agosto de 2015 e tendo em conta a alinea d) do seu n. 0
8, apresenta-se agora o correspondente "Mapa de Reporte". _ _ _ _ _ _

Deliberacao: A Camara Municipal tomou conhecimento. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 — Aquisicoes
Generica

e Prestacoes

para Celebragao

de Servicos

de Contratos

/ Autorizacao

de Aquisicao

de

Servicos (Porta ria n. 0 149/ 2015, d e 26 d e m a io )
Presente uma informagao do Departamento de Administragao
Geral e Finangas e a qua l a seguir se transcreve na Integra:

"Assunto: Aquisigoes e Prestagoes de Servicos. Autorizacao
Generica

para

Celebragao

de Contratos

de Aquisicao

de

Servicos (Portaria n. 0 149/2015, de 26 de ma/o) Na sequencia
da deliberagao tomada em reuniao do executivo, de 05 de
agosto de 2015, que aprovou a autorizagao generica para a
celebragao de contratos de aquisicao de servicos, ao abrigo do
n. 01, do art/go 4. 0, da Portaria n. 0 149/2015, de 26 de ma/o,
bem como da deliberagao de 14 de outubro de 2015, verificase que o m jmero de contratos al autorizados, em resultado da
estimativa, foi manifestamente insuficiente face as diversas

7 7

FolhaL

12
11

atividades
desta

desenvolvidas

forma,

pela

a necessidade

autarquia,

evidenciando-se,

de aumentar

o nOrnero de

contratos, nos seguintes termos Tipo de Contrato: Contratos
de consultoria (areas de dire/to, engenharia, arquitetura,
informatica, auditoria, finangas, contabilidade, etc.), Valor
max/m° por contrato €75.000, N.° de contratos 2; Tipo de
Contrato: Aquisigao de servigos de natureza artist/ca e ou
cultural, Valor max/m° por contrato €75.000, N.° de contratos
0;

Tipo

de

(publicagoes,

Contrato:
graficas,

Outras

aquisigoes

seguros,

elevadores,

publicidade, refeigoes, transportes, etc

de

servigos

comunicagao,

Valor maximo por

contrato €75.000, N.° de contratos 180. Todos os outros
pressupostos, autorizados e aprovados na referida reuniao
deverao manter-se. A presente autorizagao produz os seus
efeitos

para

o ano

de 2016.

(notas:

1-A Portaria

nao

estabelece urn valor maximo por contrato a autorizar nem fixa
parametros a observar na determinagao de tal montante, pelo
que foi entendido adequado adotar como criterio para a
determinagao do valor maximo de cada contrato a autorizar, o
montante max/m° previsto para o ajuste direto no Cod/go dos
Contratos Publicos, que é de C 75.000,00; 2-0 namero de
contratos

indicados

resulta

de estimativa).

Municipio

de

Boticas, 22 de julho de 2016 0 Diretor de Departamento
(ManuelA.S.Barreira,Dr.)."______________________________________________________________

Deliberagao:

A Camara Municipal tomou conhecimento da

referida informacao e apos ter procedido a sua apreciagao
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deliberou, por unanimidade, concordar corn teor da mesma,
aprovando-a._________________________________________________________________________________________

Livro

72

Folh

13
S .

DIVISAO DE GESTAO E ADMINISTRAcA0 DO TERRIToRIO

8 - Licenciamento

de Obras Particulares

(Processo

16-

000082) / Reconstruca o de um a Ha bita ca o Bif a m ilia r
Presente
pelos

uma

informagao de obras

servigos

da

DGAT,

particulares

relativa

ao

elaborada

processo

acima

referenciado e a qual a seguir se transcreve na Integra:

"Requerimento:16-000598-Requerente: Rkia Susana Nabdali;
Local: Rua Joao de Deus, n. 0 27 e 29 - Boticas. A requerente
vem

apresentar

resposta

ao

of/do

corn

a

referenda

20161010-1148 de 10 de Outubro que the foi enviado na
sequencia da informagao tecnica elaborada em 4 de Outubro
de 2016. A referida informagao dava conhecimento de que no
decorrer da obra de reconstrugao de urn edificio de habitagao
plurifamiliar, sito na Rua Joao de Deus e pertencente
requerente, foram executadas alteragoes ao projeto aprovado
por despacho superior de 3 de Maio de 2016. Aquando da
apreciagao do refer/do projeto que contemplava as paredes
exteriores

e a caixilharia

de

cor

branca

por

opgao da

requerente e proposta elaborado pelo tecnico autor do projeto,
foi devidamente fundamentada a solicitagao de uma alteragao
cor

proposta

para

existente,

con forme

apreciagao

do

a caixilharia
consta

projeto. Os

tecnicas apresentadas na

na

para

a cor

informagao

argumentos

e

vermelha

tecnica

de

condicionantes

referida informagao, tendo sido

aceites pelo executivo mereceram o despacho superior de
concordancia, condicionando a emissao do alvara de licenga de
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construcao a preservagao das cores do edificio existente. No
decorrer da obra, tendo sido alteradas as cores nao so das
caixilharias mas tambern das paredes exteriores, foi a Camara
alertada da necessidade de notificar a requerente

e os

tecnicos responsaveis pela direcao de obra e de fiscalizacao,
no sent/do de repor na obra as caracteristicas do projeto
aprovado. Como resposta a requerente apresenta os seus
argumentos para justificar a mudanga na cor das paredes e da
caixilharia, alguns de/es pondo em causa as suas proprias
°pc 6es
e do tecnico autor do projeto. De referir que os
argumentos apresentados pela requerente nao estao subscritos
pelo autor do projeto, que como diretor de fiscalizacao foi
tambern notificado pela Camara, assim como o diretor de obra,
esperando-se que de acordo corn a legislagao em vigor já
tenham feito referencia a estas alteragoes no livro de obra,
que

tendo

sido

solicitado

nao

foi

ainda

apresentado.

Considerando o exposto devo referir que apos apreciagao dos
argumentos

apresentados

pela

requerente,

exatamente a mesma anal/se efetuada

mantenho

no momento da

apreciagao do projeto e devidamente explicada na informagao
tecnica

que consta

do processo,

nao

reconhecendo

na

exposicao apresentada nenhum dado novo que possa fazer
alterar a apreciagao anterior. A Consideragao Superior, A
Tecnica-Emilia Maria de Azevedo Moreira (arqta.);" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Presente tambem uma informacao sabre o assunto elaborada
pelos servicos juridicos e a qual a seguir se transcreve na
Integra: "Requerente: Rkia Susana Nabdali - Local: Rua Joao

de Deus /n.0 27 e 29 - Boticas. No seguimento do Despacho do
Sr. Vereador, cumpre informar: Dos factos: a) Por oficio

(entrada 3915 de 25/11/2016 ) vem a Municipe Rkia Nabdali,
responder a missiva emanada por esta Autarquia (ref. 1148
de 10 de outubro de 2016) na qual dava conta da necessidade
de

repor

as

caracteristicas

atendendo ao facto

conforme

projeto

aprovado,

de nao estar a ser cumprido uma

condicionante

imposta

(caixilharia

vermelha);

b)

Apos a

consulta ao

processo verifica-se que decorre, quer

das

informagoes Tecnicas, quer dos oficios, que a condicionante
imposta e aprovada por despacho, con figura na manutengao
das configuragoes existentes no predio, isto é, de se manter
a caixilharia vermelha; c) Esta condicionante foi comunicada,
como nota final

em oficio no

460

de 03/05/2016,

no

entanto no Alvara de Licenga de construgao LCon16-000021, é
orniSSO

no

que

diz

respeito

as

condicionantes

de

Licenciamento; d) Da consulta do

Plano de Urbanizagao de

Boticas

poderao

(PUB)

resulta

que,

ser

impostas

condicionantes (nos termos do art/go 20 0), desde que o
patrimonio seja classificado como "Edificado"; e) 0 On/co
patrimenio classificado como
Deus é o predio
Antiga

junta

de

"Edificado"

na Rua Joao de

no23/25 (ant/go palacete); f) 0 Edificio da
freguesia

classificado, como patrimonio

no

27/29

nao

"Edificado",

se

encontra

no entanto,

e

conforme informado, o edificio da antiga junta encontra-se
localizado no raio de

salvaguarda dos 50m do Edificio

no

23/25; g) A Municipe, perante a sua longa exposigao, solicita
no final, que : "Seja autorizado a manter a caixilharia
executada), em cor cinza bem como a cor da fachada salmao";
h) Mais solicita, "Seja considerado este requerimento como urn
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pedido

de

alteragao

ao

projeto

de

licenciamento,

nao

obstante, a entrega de novos elementos que venham a ser
considerados necessarios." Do Dire/to: 1 - Relativamente aos
predios classificados como "Edificados", pressupoe o Plano de
Urbanizagao de Boticas(

para salvaguarda e protegao do

patrimonio), que sobre os mesmos, o Municipio possa

(..)

impedir a demoligao, no seu todo ou em parte, dos elementos
ou conjuntos descritos no numero anterior, bem como as obras
ou intervengoes, que possam diminuir ou prejudicar o seu
interesse e valor historico-cultural, nomeadamente no que se
refere a alteragoes da traga original" -

no 2 do art/go 20 0;

2- Ma/s, beneficiam estes predios ("Edificados") de uma area
de salvaguarda, que abrange o territorio delimitado por uma
linha tragada a 50 m de distancia do elemento patrimonial em
questao, contados a partir do seu perimetro exterior - no3 do
art/go 20 0; 3 - Nessa area de salvaguarda, o Municipio pode
ainda impor "condicionamentos especiais de ordem estetica ou
formal que tenham em vista garantir que elas nao constituam
intrusoes negativas no enquadramento visual dos elementos
patrimoniais beneficiarios das referidas areas de salvaguarda no 4 do art/go 20 0; Nestes termos, Verifica-se de facto que o
edificio

da

antiga

junta

de

freguesia

nao

se

encontra

cadastrado como patrimonio Edificado, e nesse sent/do, as
condicionantes que /he possam ser impostas
estar
ser,

no raio de salvaguarda dos 50m),
caso as obras

prejudicar

ou

enquadramento

nesse edificio

constituam
visual

ao

apenas o poderao

(antiga

intrusöes
edificio

(pelo facto de

junta) possam
negativas

no23/25

no

(patrimonio

Edificado). Quanto a estas intrusoes negativas, nao poderao

estes servigos (..luridicos) pronunciar-se, no entanto, em todo
o processo nao ha alusao em parte alguma que as obras
levadas a cabo (antiga junta), incluindo a caixilharia cinza e
fachada cor salmao, possam estar a prejudicar a estetica,
causar intrusao negativa ou desvirtuar a estetica

ao edificio

no23/25 (ant/go palacete). Mais se verifica, que imposigao da
condicionante,

ou

condicionantes

é uma

competencia

da

Camara Municipal (Municipio), pelo que a decisao de imposigao
ou manutengao das mesmas é da responsabilidade desta.
Ass/m, atendendo

ao

todo

atras

exposto,

bem como a

exposigao da Municipe e ainda as fotos do predios (em anexo),
propoe-se que o assunto seja remetido a Exma. Camara
Municipal, no sent/do de se pronunciar sobre: I - Autorizam a
Requerente na manutengao da caixilharia cinza e fechada cor
salmao; 2 - Caso a decisao relativa ao ponto 1 for no sent/do
afirmativo,

que

considerado

como

o

peticionado
urn

pedido

pela
de

Requerente,

alteragao

ao

seja

projeto

aprovado, nao obstante as eventuais diligencias e novos
documentos

que

tenham

de

apresentar.

A consideragao

Superior,GabrielaFernandes,Jurista."_____________________________________________

Deliberacao:
tendo

em

A Camara

conta

o

teor

Municipal
das

tomou

informagoes

conhecimento

e

oportunamente

elaboradas pela "DGAT" e pelos Servigos Juridicos deliberou,
por unanimidade, deferir a pretensao da requerente. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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OUTROS

9 — XIX Feira Gastronomica do Porco
Presente urn oficio (reg. 16, de 03/Jan.), apresentado pela
empresa Empreendimentos Hidroelectricos do Alto Tamega e
Barroso, EIM, S.A, no ambito do Contrato Programa celebrado
corn o Municipio de Boticas, seu acionista da organizacao da
Feira Gastronomica do Porco" e atraves do qual é solicitada a
cedencia
stands

da utilizacao
e de

gratuita

eventuais

do Pavilhao Multiusos,

outros

espacos

publicos

para

de
a

realizacao do referido evento, entre as dias 12 e 16 de janeiro
de 2017, bem como a prestagao, por parte deste municipio, de
todo o apoio logistic° necesserio, uma vez que o mesmo tern
com a obj etivo prom over o concelho, fom entando e divulgando
uma atividade economicamente importante para as produtores
locais

e

o

aproveitamento

dos

seus

subprodutos,

designadam ente o presunto e o fum eiro, cuj a finalidade é par
demais

reconhecida,

sendo

que

criterios

de

qualidade

e

sanidade sao essenciais para o futuro do evento, havendo
ainda

todo

o

interesse

em

associar

a

este

evento

a

gastronomia, tao rica no concelho, torna-se mais uma vez
evidente a necessidade da realizacao da Feira Gastronomica do
Porco, agora na sua 19.a edicao, que tera lugar nos dias 13,
14e15dejaneriode2017.___________________________________________________________

Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento e face

a importancia economica que este evento detem deliberou, par
unanimidade, concordar cam a cedencia gratuita

do Pavilhao

Multiusos, de stands e de eventuais outros espagos pUblicos
para a realizagao da XIX Feira Gastron6mica do Porco, entre
os dias 12 e 16 de janeiro de 2017, concordando ainda corn a
disponibilizagao de todo o apoio logistic° e ajuda no controlo
que a entidade organizadora pretende efetuar das agoes que o
referd
i oeventoenvovle.____________________________________________________________________

10 - Aprovacao

da Acta

em Minuta

e Encerramento

da

Reuniao
E nao havendo mais assuntos a tratar, a Camara Municipal
deliberou,

por

unanimidade,

aprovar

a presente

ata

em

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no no3, do
artigo 57 0, da Lei no 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

Administragao Geral e Finangas, que a mandei elaborar. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Seguidamente,

pelo

Presidente

da

Camara,

foi

declarada

encerrada a reuniao eram 10 horas e 15 minutos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Encerramento da Acta
Para os efeitos consignados no no 2, do artigo 57. 0, da Lei no
75/2013, de 12 de Setembro, foi elaborada a presente acta, a
qual esta conforme o texto integral aprovado em minuta e que
vai ser assinada pelo Presidente da Camara e por mim, Dr.

Municipio de Boticas

Mod. 752-C — Grafinal Agueda

04.01.2017

Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do Departamento
de Administragao Geral e Finangas, que a mandei elaborar. _ _ _ _ _ _ _

