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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016

NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

N° 6/2016

PRESIDÊNCIA: Fernando Eirão Queiroga, Presidente da

Câmara Municipal. ________________________________

VEREADORES PRESENTES: António Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Céu Domingues Fernandes e 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 30 minutos. _______________

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada em minuta no final

da respectiva reunião. _____________________________
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Deliberação: A Câmara

atendendo ao interesse

Municipal tomou conhecimento e

que a iniciativa representa na

1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

II - ORDEM DO DIA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

77 - Dia Nacional dos Moinhos (7 de abril) /Semana dos

Moinhos do Vale do Tenra (05, 06, 07, 08 e 09 de abril de

2016)

Presente um email (reg. 602, de 29/fev.) apresentado pela

TIMS — Sociedade e pela qualInternacional

solicita ao Município de Botic

anteriores, que se associe às

Moinhos Abertos” (05, 06, 07,

Nacional dos Moinhos” (07 de a

anos anteriores, o Município d

iniciativa e promover a “Semana

programação diversificada com

de Molinologia

as, à semelhança dos

comemorações do “Dia

08 e 09 de abril) e ao

bril). Atendendo ao êxito

e Boticas decidiu alarg

dos Moinhos”, através de

atividades direcionadas

anos

dos

“Dia

dos

ar a

uma

aos

vários públicos alvo. Assim, de 05 a 08 de abril, vão ser

realizadas um conjunto de

direcionadas aos alunos do 1° c

concelho e aos utentes do

Misericórdia de Boticas. No d

atividades, em parceria com a

público em geral.

atividades lúdico-pedagógicas

ido e do ensino pré-escolar do

CADAT da Santa Casa da

ia 09 de abril, vão decorrer

AACCeltiberus, destinadas ao
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divulgação da Rede Molinológica deste concelho, a nível

cultural, etnográfico, ambiental, patrimonial e turístico,

deliberou, por unanimidade, associar-se à iniciativa do “Dia

dos Moinhos Abertos” e “Dia Nacional dos Moinhos”, com um

conjunto diversificado de iniciativas. _________________________

78 — Dia Internacional dos Monumentos e Sítios - Peddy

Paper- “À Descoberta do Património — Uma Aventura em

Boticas”— 16 e 18 de abril

Presente um ofício (reg.451, de 16/fev.) apresentado pela

Direção Geral do Património Cultural e pelo qual vem solicitar

ao Município de Boticas, à semelhança dos anos anteriores,

que se associe às comemorações do “Dia Internacional dos

Monumentos e Sítios”. Atendendo ao êxito dos anos

anteriores, o Município de Boticas decidiu alargar a iniciativa

e promover o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,

através de uma programação diversificada com atividades

direcionadas aos vários públicos alvo. Assim, no dia 16 de

abril, vão decorrer atividades, em parceria com o Grupo

Desportivo de Boticas, destinadas ao público em geral. No dia

18 de abril, serão realizadas um conjunto de atividades

lúdico-pedagógicas direcionadas aos alunos do l~ ciclo e do

ensino pré-escolar do concelho. ________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

atendendo ao interesse que a iniciativa representa na

sensibilização e divulgação das populações para a importância

da preservação e salvaguarda do património cultural no
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concelho de Boticas, deliberou,

iniciativa do “Dia Internacional

um conjunto diversificado de in

por unanimidade, associar-se à

dos Monumentos e Sítios”, com

iciativas.

conta n° 2 d o artigo 14° do “ Regulamento da Venda e

Construção do Loteamento Empresarial de Boticas”, o qual

preceitua que : “Só serão permitidos negócios jurídicos de

transmissão de lotes, construções ou benfeitorias neles

existentes desde que expressamente autorizados por escrito

pela CMB”, e tendo em conta ainda o Contrato Comodato (em

anexo), outorgado entre Martinho dos Reis Moura e a Empresa

Mouranort Lda, não se verificam quaisquer inconvenientes na

autorização para a transmissão do gozo, de acordo com o

artigo 1129.0 do Código Civil (CC) - “ contrato de comodato é

79 — Regulamento da Venda e Construção do Loteamento

Empresarial de Boticas /Contrato Comodato — Martinho

Reis Moura - Mouranorte, Lda /Autorização

Presente um Requerimento (reg. 67, de 2/mar.) apresentado

pelo senhor Martinho Reis Moura, através do qual solicita a

autorização para a cedência, a título de comodato, do Lote n°

15 do Loteamento Empresarial de Boticas, tendo também sido

presente a informação dos Serviços Jurídicos relativa ao

pedido em causa e que a seguir se transcreve na íntegra:

“Assunto: Contrato Comodato do Lote 15. Solicita o senhor

Martinho Reis Moura, através de Requerimento n° 16-000067,

de 02/03/206 autorização para a cedência, (a titulo de

comodato), do Lote n° 15 do Loteamento Empresarial de

Boticas. O Lote foi adquirido ao Município de Boticas, na

sequência da deliberação n° de 08/04/2016. Assim, tendo em
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um contrato pelo qual uma das partes (comodante)

proporciona à outra (comodatário), mediante entrega, o gozo

temporário de uma coisa (móvel ou imóvel), com a obrigação

de a mesma ser restituída. Á consideração Superior, Gabriela

Fernandes. “ ____ __________________________________________

Deliberação: A Câmara

pedido, bem como da i

tendo concordado com

unanimidade, autorizar a

nos termos apresentados.

Municipal tomou conhecimento do

nformação dos -serviços jurídicos e

o teor da mesma deliberou, por

celebração do Contrato de Comodato,

80 — Proposta de Protocolo de Colaboração a celebrar

entre a Câmara Municipal de Boticas e a Universidade de

Trás-os-Montes e Alto Douro

Presente a proposta de protocolo de colabo

epígrafe, a qual tem por objeto estabelece

condições de cooperação entre a CM Boticas

em vista a consultoria e apoio técnico nas

conhecimento e investigação desenvolvidas pe

Deliberação: A Câma

referida proposta de

estabelecido na mesma

la.

ra Municipal

protocolo,

e deliberou,

tomou conhecimento da

bem como do objeto,

por unanimidade, aprová
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ração referida em

r os termos e as

e a UTAD, tendo

várias áreas do

la UTAD. _____

Mod. 752.C — GrafinaI.Á,~uede



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

81 — Qualifica? Quotização 2016

Presente um e-mail (reg. 693, de 07/mar.), apresentado pela

Qualifica — Associação Nacional de Municípios e de Produtores

para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais

Portugueses e através do qual é dado conhecimento de que

caberá à Autarquia, relativamente ao ano de 2016 e de

harmonia com os pressupostos e objetivos dos respetivos

estatutos, o pagamento da sua quotização anual no valor

global de Mil setecentos e trinta euros (1.730,00€).

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

considerando que lhe cabe atempadamente efetuar o

pagamento que lhe compete, deliberou, por unanimidade,

autorizar o pagamento do referido montante à Qualifica, a que

corresponde o compromisso n° 480. _________________________

82 — Mapa de Reporte Referente ao mês de Fevereiro de

2016 / Aprovisionamento

De acordo com a “Proposta de Autorização Genérica para

Dispensa de Parecer Prévio da Câmara na Celebração de

Contratos de Prestação de Serviços, aprovada em reunião de

05 de agosto de 2015 e tendo em conta a alínea d) do seu n.0

8, apresenta-se agora o correspondente “Mapa de Reporte”. —

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

83 — Programa Rede Social — Plano de Ação 2016

No âmbito do Programa Rede Social foi presente cópia do

Plano de Ação 2016 aprovado pelo Conselho Local de Ação

Social de Boticas em reunião dia 3 de Março de 2016. _________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

84 — Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas -

Projeto ReAgir

Presente uma cópia do Projeto “ReAgir” elaborado pelo

Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas, o qual tem

como objetivo desenvolver respostas educativas que visem

uma melhor integração dos alunos com “Necessidades

Educativas Especiais” e transição para a vida pós — escolar,

através de ações de sensibilização e formação para a

comunidade educativa. _______________________________________

Deliberação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e

deliberou, por unanimidade, manifestar interesse em

participar como entidade parceira no Projeto ReAgir, a

desenvolver entre junho de 2016 e agosto de 2017, financiado

pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Concurso

“Educação Especial — 2016”. ____________________________________
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OUTROS

85 - 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 ata 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, Diretor 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 35 minutos. _____________

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.


