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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 19/2014

PRESIDÊNCIA: Fernando Eirão Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal~

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fernandes, Toni

Eduard Dias Teixeira e

vereadores. ___________

Ana Luísa Pires Monteiro,

AUSÊNCIAS:

SECRETARIOU: Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do

Departamento de Administração Geral e Finanças.

OUTRAS PRESENÇAS:

HORA DE ABERTURA: 09 horas e 35 minutos.

Municipio de Boticas

Mcd. 752-C — Grnfinol-Águedo

REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em

da respectiva reunião. ____________

01.10,2014

ACTA DA minuta no final



1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA______________

II - ORDEM DO DIA_________________________________

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

649 - Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao

Fomento da Produção Pecuária — Lista 111/2014 -

Aprovação

Presente uma informação dos serviços e que a seguir se

transcreve, na integra: “ASSUNTO: Concessão de Apoio

Financeiro Destinado ao Fomento da Produção Pecuária — Lista

111/2014 — Aprovação; Relativamente ao assunto em epígrafe e

nos termos do artigo 60, do “Regulamento Municipal de

Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento da

Produção Pecuária”, somos a apresentar a 3. a lista de

candidaturas (em anexo), já concluídas, para aprovação. As

mesmas têm enquadramento orçamental na rubrica PAM —

02A062- 01.02.00-04.08.02, com a proposta de cabimento

n. 02049 e compromissos n. 0~ 2344 a 2362, no valor total de

Mil, duzentos e vinte nove euros (1.229,00€).; Município de

Boticas, 24 de setembro de 2014; A Coordenadora Técnica;

Maria José Gomes”. _____________________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, em cumprimento do determinado

pelo artigo 60, do referido regulamento, aprovar a referida
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lista 111/2014, a que correspondem os compromissos n.0S

2344 a 2362.

650 - Acordo de Parceria entre o Município de Boticas e a

Medgold Resource LTD, relacionado com o

reconhecimento como projeto de Potencial Interesse

Nacional (PIN) do Projeto Mineiro de Limarinho /Poço

das Freitas / Ratificação

Presente para ratificação o despacho do senhor Presidente da

Câmara datado de 19 de setembro, proferido ao abrigo do n°

3, artigo 35°, da Lei n.° 75/2013, de 13 de Setembro, e

através do qual foi aprovado o “Acordo de Parceria entre

Município de Boticas e Medgold Resource LTD, relacionado com

o reconhecimento como projeto de Potencial Interesse

Nacional (PIN) do Projeto Mineiro de Limarinho /Poço das

Frei t as”.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento do

referido despacho, bem como do conteúdo do “Acordo de

Parceria”, nomeadamente no que aos efeitos positivos e defesa

dos interesses do Município diz respeito (investimentos,

contrapartidas financeiras, criação postos de trabalho - cerca

300) e deliberou, por maioria, ratificar o ato praticado pelo

senhor Presidente da Câmara Municipal. (Contando com a

abstenção da senhora vereadora Eng.a Ana Luísa Pires

Monteiro).
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651 - Projeto de “Regulamento de Apoio a Iniciativas

Empresariais Económicas de Interesse Municipal!

Aprovação

Presente o projeto de “Regulamento de Apoio a Iniciativas

Empresariais Económicas de Interesse Municipal”, o qual

define as formas e regras do apoio a conceder a iniciativas

empresariais económicas de interesse municipal.

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por maioria, aprovar o referido Projeto de

regulamento e, de acordo com o artigo 1180, do Código do

Procedimento Administrativo, abrir, por um período de 30 dias,

um processo de apreciação pública para recolha de sugestões

por parte dos Munícipes, procedendo à sua publicitação na za

Série do Diário da República. (Contando com a abstenção da

senhora vereadora Eng.a Ana Luísa Pires Monteiro, com

declaração de voto). ____________________________________________

652 — Proposta de Alteração (1.9 ao “Regimento de

Funcionamento das Reuniões da Câmara Municipal”

Presente uma proposta de alteração (1.a) ao “Regimento de

Funcionamento das Reuniões da Câmara Municipal” relativo ao

quadriénio Outubro 2013 a Outubro de 2017 e a qual surge na

sequência da necessidade de adequar as horas de realização

das reuniões da Autarquia. _____________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de

alteração (1.a) ao “Regimento de Funcionamento das Reuniões
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da Câmara Municipal”. _______________________________________

653 - Posto aquícola da Relva/estabelecimento de

aquicultura

Presente uma informação sobre o assunto que a seguir se

transcreve na íntegra: “Assunto: Posto aquícola da Relva. Com

o objetivo de reforçar a utilização e valorização do Parque

Boticas - Natureza e Biodiversidade, o ICNF cedeu, em 31 de

maio último, o Posto Aquícola da Relva ao Município de

Boticas, através do Aditamento ao Protocolo de Gestão

celebrado em 20 de junho de 2009. O Posto Aquícola da Relva,

inserido no território municipal de Boticas, zona bastante

carenciada, pode contribuir como pólo de desenvolvimento

regional, oferecendo um contributo nas áreas científica,

turística económica e desportiva. A introdução e

repovoamentos da truta-fário na bacia hidrográfica do rio Beça

e outras massas hídricas da região consiste numa estratégica

assumida, procurando atenuar as alterações profundas

provocadas pela influência humana nos ecossistemas fluviais,

como a poluição doméstica e industrial, além de que a

sobrepesca resultante da elevada pressão por parte dos

pescadores tem contribuído para a diminuição dos stocks

piscícolas naturais. Pretende-se que a produção de truta para

engorda nesta instalação piscícola tenha também como

objetivo a venda para o mercado existente de restauração e

comércio. A estratégia é estimular a atividade económica na

região, levando à realização de encontros de degustação e

eventos gastronómicos. Paralelamente à produção da truta
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para engorda, prevê-se destinar parte dessa produção para o

tanque de pesca existente, com o objetivo de criar um espaço

onde seja permitido a prática da pesca, no período de defeso,

com a possibilidade de aquisição do produto pescado.

Para a realização destas atividades, é necessário o Municipio e

Boticas requerer ao ICNF — Instituto da Conservação da

Natureza e Florestas a autorização de estabelecimento de

aquicultura no Posto Aquícola da Relva, através da

apresentação do presente projeto, em anexo, para

licenciamento, elaborado conforme o previsto na Portaria n°

747/86 de 16 de Dezembro. À consideração de V. EX.a. Câmara

Municipal de Boticas, 29 de setembro de 2014 Gabinete

Técnico Florestal, Ricardo Saldanha”. ________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos

termos da referida informação e deliberou, por unanimidade,

manifestar a sua concordância com a mesma, visando o

estabelecimento de aquicultura, no posto aquícola da Relva,

aprovando ainda o correspondente projeto. ____________________
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

654 - Certificação Legal de Contas! 1° Semestre de 2014

Presente a “Certificação Legal de Contas” referente ao 1°

semestre de 2014 oportunamente elaborada pela firma RSM —

Patrício, Moreira, Valente & Associados, Sociedade de

Revisores de Contas, documento do qual enviam cópia. _______

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

655 — Reprivatização da EGF /Direito de Preferência na

Transmissão de Acções da Resinorte

Presente um ofício (reg. 3104/29 de set), apresentado pela

Parpública S.A. e pela Águas de Portugal S.A. e através do

qual é dado conhecimento, no âmbito do processo de

reprivatização da EGF — Empresa Geral de Fomento, que na

alienação das acções pertencentes à Amave (1.928.940) o

Município poderá exercer o “Direito de Preferência”, segundo o

regulado pelo caderno de encargos aprovado pela Resolução

do Conselho de Ministros n° 30/2014, publicada na 1 Série do

Diário da República, de 8 de abril de 2014. __________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

considerando não existir qualquer interesse na aquisição das

acções em causa, deliberou, por unanimidade, não exercer o

direito de preferência referido. ________________________________
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DIVISÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇAO DO TERRITÓRIO

informação da DGAT relat

uma parcela de terreno a

uma variante que ligará ao

a seguir se transcreve n

Gestosa/Aquisição de um

Pretendendo esta Câmara

“Variante - Gestosa “, sita

Dome/as, Concelho de Boti

à aquisição de uma parcel

Fernando Magalhães, NIF

Concelho de Ribeira de

Artigo Matricial

José Medeiros;

Pires; Poente

(1.000,00C);Área

determinação do

de conta os pre

iva à necessidade da aquisição de

fim de concretizar a execução de

centro da aldeia da Gestosa, e que

a íntegra: “Assunto: Variante —

a parcela de terreno Rústico;

Municipal levar a efeito a obra

na aldeia de Gestosa, Freguesia de

cas, torna — se necessário proceder

656 — Variante a Gestosa/Aquisição de uma Parcela de

Terreno

Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente uma

a de terreno rústico, pertencente a

159268966, residente em Canedo,

Pena. Descrição do prédio urbano:

n° 1706; Confrontações: Norte — Domingos

Sul — Venâncio Pires; Nascente — Venâncio

— Venâncio Pires; Avaliação: Mil euros

450,00 m2 x 2,22C/m2 = 1.000,00 C; Na

valor do referido prédio, teve —se em linha

ços praticados na região para prédios de

idêntica natureza; Cabimento:

CAB14-02065; À consideração de V. Exa.; Município de

Boticas, 26 de setembro de 2014;O Técnico (Ana Cadime,

Eng. a).”

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor

da referida informação e deliberou, por unanimidade,

Compromisso: COM14-02377;
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determinar a aquisição da parcela de terreno em causa ao

senhor Fernando Magalhães, residente no lugar e freguesia de

Canedo, Concelho de Ribeira de Pena, pelo valor proposto

(1.000,00 C), a que corresponde o compromisso n.° 02377.
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OUTROS

657 — Realização da Próxima Reunião de Câmara

Municipal / Alteração de Data

Pelo Presidente da Câmara foi dado conhecimento e proposto

que a próxima reunião da Câmara Municipal se realizará no dia

29 de outubro do corrente ano, pelas 9:30 horas e não no dia

que se encontrava anteriormente prevista a sua realização. —

Deliberação: A Câmara Municipal to

deliberou, por unanimidade, concordar

data proposta, independentemente

“Regimento para o Funcionamento das

M u n i c i p a 1 “. _____________________________________

mou conhecimento e

com a alteração da

do estabelecido no

Reuniões da Câmara

658 - Aprovação da Acta em Minuta e

Reunião

E não havendo mais assuntos a tratar, a

deliberou, por unanimidade, aprovar a

minuta, nos termos e para os efeitos consi

artigo 57°, da Lei n0 75/2013, de 12 de Se

ser assinada pelos membros presentes e po

Augusto da Silva Barreira, Director do

Administração Geral e Finanças, que a

Encerramento da

Câmara Municipal

presente acta em

gnados no n°3, do

tembro, a qual vai

r mim, Dr. Manuel

Departamento de

mandei elaborar.

declaradaSeguidamente, pelo Presidente da Câmara, foi

encerrada a reunião eram 10 horas e 45 minutos.
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Encerramento da Acta

Para os efeitos consignados no n0 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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