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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 13/2015

PRESIDÊNCIA: Fernando Eirão 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

151 — Rede de Autarquias Participativas / Certificado

Presente um ofício (reg .1977, de 12/jun.), apresentado pelo

Diretor da Associação “In Loco” e através do qual procede ao

envio do certificado de membro da Rede de Autarquias

Participativas, informando ainda da formalização de um

protocolo entre a Associação “In Loco” e as empresas

“Libertrium”, “Go4mobility”, “Wiremaze” e “Skydraft”, em que

estas últimas se comprometem a proporcionar descontos nos

produtos e serviços para os membros da Rede de Autarquias

Pa rticipativas.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

152 — Realização de Estágios Curriculares

de Arqueologia da Universidade do Mm

Arqueológica das Batocas

Presente um ofício (reg.

Universidade do Minho e

Protocolo de Cooperação

universidade do Minho, é

na forma de alojamento

da Licenciatura

ho, na estação

1983, de 15/jun.), apresentado pela

através do qual, no cumprimento do

entre o Município de Boticas e a

solicitada a colaboração do Município

e alimentação para oito alunos que



e dois arqueólogos

universidade, para o

julho, de 2015, bem

assunto opor

na íntegra:

Município de

universidade

campanha d

Arqueológica

Sapelos”, em

Arqueologia da

Unidade de Arq

é necessário

mesmos, no

proponho a

Pavilhão Multiusos

arqueólogos que

arqueológicos e a aq

o período de tempo

nomeadamente 200

jantares e cujo valor

cinquenta euros

vigor de 23%.

previsto na

compromisso

durante o mês

arqueológicas

em Ardãos e

m 8 estagiários

do Minho e dois

la Universidade

para alojamento dos

irão estar envolvidos

uisição de refeições para

mencionado, à firma “Ta

pequenos-almoços, 200

estimativo é de Quatro

eológica

Sapelos

de julho, uma

na “Estação

no “Castro de

do Curso de

Arqueólogos da

• Nesse sentido,

entação para os

2015, pelo que

o um espaço no

estagiários e

nos trabalhos

10 pessoas, para

ngente Inédita”,

almoços e 200

mil novecentos e
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efetuarão o seu estágio curricular na

das Batocas”, em Ardãos e no “Castro de

Estação Arqu

Sapelos”, em

da U

períod

como

nidade de Arqueologia daquela

o de 20 dias úteis, de 6 a 31 de

uma informação técnica sobre o

rada e que a seguir se transcreve

do Protocolo existente entre o

iversidade do Minho, vai aquela

tunamente elabo

“Na sequência

Boticas e a Un

levar a efeito,

e escavações

das Batocas”

Sapelos, co

Universidade

ueologia da que

providenciar

período de 6

V. Exa., que

alojamento e

a 31 de julh

seja disponibi

alim

o de

lizad

(4. 968,00€), acrescido de IVA à taxa legal em

O enquadramento orçamental encontra-se

rubrica 0102/02022507 12A001, conforme

n. 01433. À consideração de V. Exa., Câmara
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Municipal de Boticas, 11 de junho de 2015. A Técnica Superior

,(Cristina Barros Moreno).”

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de colaboração,

bem como autorizar a realização das despesas

correspondentes, no valor de quatro mil, novecentos e

cinquenta euros (4.968,00€), acrescidos de IVA à taxa legal

em vigor, a que corresponde o compromisso n°4433. __________

153 — Escola do 1.° Ciclo do Ensino Básico de Vila

Pequena? Proposta de Contrato Comodato

Presente uma proposta de Contrato Comodato a celebrar entre

a Autarquia e a Associação de Desenvolvimento de Dornelas,

relativa à cedência da escola do 1.0 ciclo do ensino básico de

Vila Pequena, 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 deliberou, por

unanimidade, tendo em conta da natureza e importância das

atividades a desenvolver pela Associação de Desenvolvimento

de Dornelas, aprová-la.
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154 — 77~ Volta a Portugal em Bicicleta - Proposta de

Protocolo / Patrocínio

Presente uma proposta de Protocolo/Patrocínio a celebrar

entre a empresa Podium SA e o Município de Boticas, que

estabelece os termos e condições relativos à partida desde

Boticas de uma etapa da 77~ Volta a Portugal em Bicicleta, a

ter lugar no próximo dia 1 de agosto.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse da iniciativa, deliberou, por,

unanimidade aprovar a referida proposta de

Protocolo/Patrocínio, autorizando a realização das despesas a

ele inerente, a que corresponde o compromisso n.° 1508.

155 — Encontro do Idoso do Concelho de Boticas 2015

Dando continuidade a uma tradição já enraizada no Concelho,

irá realizar-se no dia 21 de junho o Encontro do Idoso do

Concelho de Boticas, um evento que cumprirá a sua 17~

edição, prometendo constituir-se como mais um grande dia de

festa, convívio e devoção entre os idosos do Concelho.

Atendendo ao impacto que a referida iniciativa tem junto da

população do Concelho, neste caso a mais idosa, e aos

constantes apelos da mesma para manter anualmente a

realização deste evento de grande relevância ao nível

concelhio, o Encontro do Idoso do Concelho de Boticas 2015

desenrolar-se-á nos moldes das edições anteriores, numa

colaboração entre a Câmara municipal, a Santa Casa da

Misericórdia, a Delegação de Boticas da Cruz Vermelha
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Portuguesa, o Agrupamento local de Escuteiros e as

associações recreativas e culturais do Concelho, contando

ainda com o apoio da empresa intermunicipal EHATB, EIM, S.A.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e,

atendendo ao interesse da iniciativa e ao desejo demonstrado

pela população mais idosa do concelho, deliberou, por

unanimidade, manifestar a sua concordância com a realização

do Encontro do Idoso do Concelho de Boticas 2015 no dia 21

de junho, assegurando o necessário apoio logístico e

autorizando a realização de despesas a ele associadas, a que

correspondem os compromissos n.° 1503. _____________________
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

156 — Verão 2015 / Plano das Atividades Lúdicas

Presente o Plano “ Atividades Verão 2015”, destinado a todas

as crianças do Concelho, com idades compreendidas entre os 6

e os 14 anos de idade, cujo objetivo se prende com a

ocupação sadia das crianças, preenchido com atividades

diversificadas. ______________________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

tendo em conta a importância do projeto para a população

infantil e juvenil do Concelho, deliberou, por unanimidade,

manifestar a sua concordância aprovando-o e autorizando a

realização das despesas, em causa, inerentes ao seu

funcionamento a que correspondem os compromissos n.° 1504

a 1507.

157 — Programa Erasmus + “A água, um bem precioso:

fonte de intercâmbio intercultural”

No âmbito da candidatura oportunamente elaborada ao

Programa Erasmus+, intitulada “A água, um bem precioso:

fonte de intercâmbio intercultural”, o Comité de Jumelage de

Gond Pontouvre, convida um grupo de jovens com idades

compreendidas entre os 13 e os 17 anos a visitar com Gond

Pontouvre, no período entre os dias 19 a 25 de Julho do

corrente ano cujos objetivos se prendem com a promoção do

sentido ativo da cidadania, solidariedade e tolerância entre os

jovens europeus, promover a mobilidade dentro e fora das
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fronteiras europeias, a educação não formal e o diálogo

intercultural, e encoraja a participação de todos os jovens,

independentemente da sua origem educacional, social e

cultural.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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DIVISÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

158 - Regulamento do Serviço de Distribuição

/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento de

Águas Residuais do Município” e Regulamento de

Resíduos Sólidos Urbanos do Município” /Atualização de

Tarifário

Presente uma informação dos Serviços e que a seguir se

transcreve na íntegra: “Regulamento do Serviço de

Distribuição/Abastecimento de Água e Sistema de Saneamento

de Águas Residuais do Município” e Regulamento de Resíduos

Sólidos Urbanos do Município” / Atualização de Tarifário; De

acordo com os tarifários dos Regulamentos referidos em

epígrafe, aprovados em sessão ordinária da Assembleia

Municipal de 23 de Dezembro de 2010, sob proposta da

Câmara Municipal aprovada em reunião de 03 de Dezembro de

2010 e tendo em conta a recomendação tarifária do ERSAR n.°

01/2009, torna-se necessário proceder à atualização da Taxa

de recursos hídricos — Captação de água, da Taxa de recursos

hídricos — Rejeição de águas residuais e da Taxa de gestão de

resíduos para o corrente ano de 2015;Pelo atrás exposto,

informo V. Exa., que as mesmas deverão passar a apresentar

os seguintes valores: Taxa de recursos hídricos — Captação de

água - 0,0050 C; *; Taxa de recursos hídricos - Rejeição de

águas residuais — 0,0424 C; **;Taxa de gestão de resíduos —

0,0016 C; ***; *(Valor pago à ARH e ERSAR a dividir pelos m3

vendidos em 2014); **(Valor pago à ARH a dividir pelos m3
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vendidos em 2014); ***(Va/or pago à RESINORTE em 2014 a

dividir pelo n° total de recibos de 2014); Município de Boticas,

08junho de 2015;O Chefe da DGAT; Óscar Lucas.” ___________

Deliberação: Nestas condições, a Câmara Municipal deliberou

por, maioria, concordar com a proposta apresentada. (contando

com a abstenção da senhora vereadora Eng.a Ana LuRa Pires

Monteiro). —
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OUTROS

159 - 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 n0

75/20 13, 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 Admi~\stração Geral e Finanças, que a ei elaborar.
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