ACTA DA REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL
REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017
NO EDIF±CIO DOS PAcOS DO CONCELHO
No 20/2017

PRESIDENCIA:

Fernando

Eira-o

Queiroga,

Presidente

da

CamaraMuncipia._l_____________________________________________________________________________

VEREADORES PRESENTES:

Antonio Guilherme Forte Leres

Pires, Maria do Ceu Domingues Fernandes, Helio
Romeu Monteiro Pereira Martins e Celia Ferreira
Carneiro, vereadores. _ _ _ _

AUSENCIAS:

__________________________________________________________

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

OUTRAS

PRESENcAS:

HORA DE ABERTURA: 14 horas e 00 minutos.

ACTA DA REUNIAO ANTERIOR: Aprovada em m inuta no final
darespecvtiareuna
io
' .________________________________________________________________

Municipio de Boticas

Mod.752-C— Grafinal-Agueda

17. 1 0 . 2017

I - PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
II - ORDEM DO DIA

ADMINIST RAcA0 MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL

251 - Ma nda to Auta rquico 2017/2021
Como resultado das eleigoes do dia 1 de Outubro, inicia-se
agora urn novo mandato autarquico, que se prolonga ate 2021.
Foi urn acto eleitoral que contou corn grande participagao,
tendo o povo do concelho expressado a sua vontade de uma
forma massiva e inequivoca, apostando na continuidade e
dando

urn

traduzido

voto
num

de

confianca

aumento

ao

expressivo

Presidente
do

da

namero

Camara,

de

votos.

Perante os resultados registados, o Presidente da Camara
reeleito sublinhou o aumento da responsabilidade do executivo
para o presente mandato, manifestando aos vereadores o
desejo

de

que

o

trabalho

do

executivo

se

paute

pela

solidariedade, coesao, entrega e dedicacao a causa publica,
sempre em defesa da populacao do concelho, da resolugao dos
seus problemas e da criacao de melhores condicoes de vida e
bem -estar para os botiquenses. Fazendo votos que este sej a
urn m andato autarquico aberto e m uito participado, incentivou
ainda os vereadores a apresentarem propostas e sugestoes
nas mais diferentes materias, tendo urn papel ativo na sua
discussao e contribuindo para urn trabalho que vá ao encontro
dos anseios e necessidades da populacao, para que o balanco
global da actividade do executivo possa ser considerado a

todos os niveis urn sucesso. Sucesso que, sublinhou, depende
ern larga medida da uniao, da entrega, do trabalho e do
empenhodetodos.______________________________________________________________________________

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

252

— Regimento

Camara Municipal

de Funcionamento
(Quadrienio

das Reuni8es

Outubro

da

2017 a Outubro

2021)
Presente o "Regimento de Funcionamento das Reunioes da
Camara Municipal", relativo ao quadrienio Outubro 2017 a
Outubro 2021, o qual tern por objecto, alem de estabelecer
dias

e horas

Autarquia,

certos

disciplinar

para
e

a realizacao
contribuir

das reuniOes

para

o

seu

da
born

funco
i namento._______________________________________________________________________

Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento do

mesmo e apos ter efectuado a sua apreciagao, deliberou, por
unanimidade, aprova-lo, determinando ainda que as reunioes
ordinarias se realizarao nas primeiras e terceiras quintasferiasdecadames,pea
l s10horas.________________________________________________

253 - Proposta de Fixacao de Vereadores em Regime de
Tempo Inteiro - Mandato 2017-2021
Pelo Presidente da Camara foi apresentada uma proposta para
fixacao do numero de vereadores em regime de tempo inteiro,
para o mandato 2017-2021, de acordo corn o estabelecido no
n. 0 2, do artigo 58. 0, da Lei n. 0 169/99, de 18 de Setembro,
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na

redagao dada pela Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e

que a seguir se transcreve na Integra: " Proposta Para Fixacao

do NOmero de Vereadores a Tempo Inteiro - Mandato 20172021. 1 - Considerando que cada vez mais aos Municipios sao
atribuidas novas responsabilidades em variadas areas de
atividade; 2 - Considerando a responsabilizacao dos eleitos
pelas suas decisoes, que tern que ser ponderadas e orientadas
no sent/do do rigoroso cumprimento da lei, mas tendo sempre
em vista a resolugao celere dos problemas dos Municipios; 3 Considerando que o grau de eficacia e de eficiencia exigida na
resolugao dos mais variados problemas da populagao que
representam, exige uma disponibilidade cada vez mais dos
eleitos; 4 - Nestas condigoes e nos termos do disposto no n.°
2, do art.() 58.0, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, na
redacao da Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho que
a Camara Municipal autorize a existencia de mais um vereador
a tempo inteiro. Camara Municipal de Boticas, 17 de Outubro
de 2017 0 Presidente da Camara (Fernando Queiroga)." _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento da

referida proposta e considerando o interesse e importancia da
mesma e apos procedido a sua analise e discussao, deliberou,
por

unanimidade,

aprova-la,

em

conformidade

corn

o

estabelecido no n. 0 2, do citado artigo 58. 0.______________________________________

254 - Delega ga o de Com petencia s /
2017 - Outubro de 2021

Ma nda to Outubro de

Considerando que no ambito da Lei n. 0 75/2013, de 12 de
Setembro, assumem particular acuidade e importancia, pela
sua estrita

conexao corn

Municipes

as

beneficiadores

legitimas expectativas dos

da

atividade

administrativa

desenvolvida pelo Municipio, as competencias atinentes ao
planeamento

urbanistico

e

ao

licenciamento

de

obras

particulares; Considerando que, como decorre da propria lei,
no elenco
Camara

das

competencias

Municipal

no

suscetiveis

respetivo

de delegacao

Presidente

da

incluem-se,

tambern, materias relativas a organizacao e funcionamento dos
servicos municipais, permitindo, neste contexto, uma maior
agilizacao,

eficacia

e

autarquia,

viabilizando

eficiencia

na

assim

uma

gestao

corrente

sempre

da

desejavel

aproximacao dos centros decisores aos seus destinatarios.
Nestas condicoes e face as razoes enunciadas, revela-se entao
conveniente a delegacao de competencias da Camara Municipal
noseuPresd
i ente.____________________________________________________________________________

Deliberacao:

Assim sendo, a Camara Municipal, ao abrigo das

disposicoes combinadas previstas no artigo 340, da Lei n. 0
75/2013, de 12 de Setembro e no artigo 440 do Codigo do
Procedimento

Adm inistrativo,

deliberou,

por

unanimidade,

delegar as seguintes competencias no Presidente da Camara:
I - No am bito da Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a) Executar as opcoes do plano e orgamento assim como
aprovar as suas alteracoes (cf. alinea d), do n. 0 1, do artigo
33o) ;
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Adquirir, alienar ou onerar bens imoveis de valor ate 1000
vezes a RMMG (cf. alinea g), do n.0 1, do artigo 33 0) ;
c)

Alienar

em

hasta

p6blica,

independentemente

de

autorizacao da assembleia municipal, bens imOveis de valor
superior ao referido na alinea anterior, desde que a alienacao
decorra da execugao das opgoes do piano e a respetiva
deliberagao tenha sido aprovada por maioria de dois tergos
dos membros da assembleia municipal em efetividade de
fungoes (cf. alinea h), do n. 0 1, do artigo 33 0);
d) Discutir e preparar com os departamentos governamentais
e corn as juntas de freguesia contratos de delegagao de
competencias e acordos de execugao, nos termos previstos na
presente lei (cf. alinea I), do n. 0 1, do artigo 33 0);
e) Assegurar a integragao da perspetiva de genero em todos
os dominios de agao do municipio, designadamente atraves da
adogao de pianos municipais para a igualdade (cf. alinea q),
do n. 0 1, do artigo 33 0);
f) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse
municipal, em parceria corn entidades da administragao central
(cf. alinea r), do n. 0 1, do artigo 33 0);
g) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituicao de
parcerias,

o

levantamento,

classificagao,

administragao,

manutengao, recuperagao e divulgagao do patrimonio natural,
cultural, paisagistico e urbanistico do municipio, incluindo a
construgao de monumentos de interesse municipal (cf. alinea
t), do n. 0 1, do artigo 33 0) ;
h) Participar na prestagao de servigos e prestar apoio a
pessoas em situacao de vulnerabilidade, em parceria corn as
entidades

competentes

da

administracao

central

e

corn

instituicoes particulares de solidariedade social, nas condigoes
constantes de regulamento municipal (cf. alinea v), do n. 0 1,
do artigo 33 0) ;
i)

Emitir

licencas,

registos

e

fixacao

de

contingentes

relativamente a veiculos, nos casos legalmente previstos (cf.
alinea x), do n. 0 1, do artigo 33 0);
j) Ordenar, precedendo vistoria, a demolicao total ou parcial
ou a beneficiacao de construcoes que ameacem ruina ou
constituam perigo para a saude ou seguranca das pessoas (cf.
alinea w), do n. 0 1, do artigo 33 0);
I) Exercer o controlo previo, designadamente nos dominios da
construcao,

reconstrucao,

conservagao

edificios, assim como relativamente

ou

demolicao

de

aos estabelecimentos

insalubres, incomodos, perigosos ou toxicos (cf. alinea y), do
n. 0 1, do artigo 33 0) ;
m) Executar as obras, por administragao direta ou empreitada
(cf. alinea bb), do n. 0 1, do artigo 33 0);
n) Alienar bens moveis (cf. alinea cc), do n. 0 1, do artigo
330

;

o) Criar, construir e gerir instalacoes, equipamentos, servicos,
redes

de

circulac5o,

distribuic5o
patrimonio

de
do

bens

de
e

municipio

transportes,
recursos
ou

de

fisicos

colocados,

energia,

de

integrados

no

por

lei,

sob

administrac5o municipal (cf. alinea ee), do n.0 1, do artigo
330

;

p) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a
realizacao de eventos relacionados com a atividade economica
de interesse municipal (cf. alinea ff), do n. 0 1, do artigo 33 0) ;
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q)

Proceder a captura, aloj amento e abate de canideos e

gat ideos ( c f . alinea ii) , do n. 0 1, do ar t igo 33 0);
r)

Deliberar

sobre

a deambulagao

e extingao

de animals

c ons iderados noc ivos (c f. alinea j j ), do n. 0 1, do artigo 33 0) ;
s) Dec lar ar pr es c r it os a f avor do municipio, apos publicacao
de avis os , os j azigos , maus oleus ou outras obras , as s im c omo
sepulturas perpetuas instaladas

nos cemiterios

propriedade

munic ipal, quando nao s ej am c onhec idos os s eus proprietarios
ou r elativamente aos quais se mostre que, apos notificagao
j udic ial,

se

mantern

desinteresse

na

sua

conservagao

e

manut engao, de f or ma inequivoc a e dur adour a ( c f . alinea k k ) ,
do n. 0 1, do artigo 33 0);
t)

Participar

em

orgaos

de

gestao

de

entidades

da

adminis t r agao c ent r al ( c f . alinea II) , do n. 0 1, do artigo 33 0);
u) Designar os representantes

do municipio nos conselhos

loc als ( c f. alinea mm) , do n. 0 1, do artigo 33 0);
v)

Participar

em

orgaos

consultivos

de

entidades

da

administragao central (cf. alinea nn), do n.c) 1, do artigo 33 0);
x) Adminis t r ar o dominio p6blic o munic ipal ( c f . alinea qq) , do
n. 0 1, do artigo 33 0) ;
y) Deliberar

sobre o estacionamento de veiculos nas vias

p6blic as e demais lugar es pablic os ( c f . alinea r r ) , do n. 0 1, do
artigo 33 0);
z)

Estabelecer

a

denominacao

das

ruas

e

pragas

das

loc alidades e das povoagoes , apos par ec er da c or r es pondent e
j unt a de fr egues ia ( c f. alinea s s ) , do n. 0 1, do artigo 33 0);
aa) Estabelecer as regras de numeragao dos edificios
alinea t t ) , do n. 0 1, do ar t igo 330) ;

(cf.

bb) Deliberar sobre a administragao dos recursos hidricos que
integram o dominio pUblico do municipio (cf. alinea uu),

do

n.0 1, do artigo 33 0);
cc) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do municipio (cf.
alinea ww), do n. 0 1, do artigo 33 0);
dd) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposicao (cf.
alinea yy), do n. 0 1, do artigo 33 0);
ee) Promover a publicagao de documentos e registos, anais ou
de qualquer outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a
hist6ria do municipio (cf. alinea zz), do n. 1, do artigo 33 0);
ff) Assegurar o apoio adequado ao exercicio de competencias
por parte do Estado (cf. alinea bbb), do n. 0 1, do artigo 33 0).
II - No ambito do Decreto-lei n. 0 555/99, de 16 de Dezembro
(Licenciamento e Fiscalizacao Municipal):
- Todas as competencias que sao legalmente atribuidas a
Camara Municipal pelo Regime Juridico da Urbanizacao e
Edificagao (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 555/99, de
16

de Dezembro,

na

sua

atual

redaccao

e n o sejam

excepcionadas nos termos all previstos;
- As competencias previstas do Regulamento Municipal de
Urbanizacao

Edificagao

(RMUE),

que

nao

contrariem

a

concretizacao e execucao das disposigoes do RJUE;
III - No ambito de legislagao especifica:
- Todas as competencias legalmente atribuidas em materia de
licenciamento e fiscalizacao de instalagoes de armazenamento
e de instalagao de abastecimento de combustiveis previstos no
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Decreto-Lei n. 0 267/2002, de 26 de Novembro, na redagao
dada pelo Decreto-Lei n. 0 217/2012, de 26 de Julho;
- Todas as competencias legalmente atribuidas no Decreto-Lei
n. 0 320/2002, de 28 de Dezembro (manutencao e inspecao de
ascensores,

monta-cargas,

escadas

mecanicas

e

tapetes

rolantes, bem com o as condigoes de acesso a actividades de
manutencao e de inspeccao);
- Todas as com petencias legalm ente atribuidas pelo DecretoLei. n. 0 169/2012, de 1 de Agosto (Sistema da IndUstria
Responsavel) e Decreto-Lei n. 0 209/2008, de 29 de Outubro
(Regime de Exercicio da Atividade Industrial;
- Todas as competencias legalm ente atribuidas no am bito do
Decreto-Lei n. 0 48/2011 de 1 de Abril (Licenciamento Zero),
na sua actual redacao;
- Todas as competencias que sejam legalmente atribuidas a
Camara Municipal no am bito de outra legislacao especifica e
que

digam

respeito

a

materias

sobre

licenciamento

e

fiscalizacao e nao seja excecionada a respetiva delegagao.
IV - No ambito da atribuicao de beneficios socials, apoios
tecnicos,

reducao/

isencao

de

taxas,

constantes

dos

Regulamentos e Propostas aprovadas pelo Municipio:
- Decisao de atribuicao dos beneficios constantes da "Proposta
de Apoios a Populacao para Minorar os Efeitos da Crise - Anos
2015 a 2017, inclusive".

255 - Processo 14416 — Linha de Apoio a Disponibilizacao
de R e d e s W i- F i - / Assina t ur a
/Ratificacao

do Acordo de Colaboracao

Presente o Acordo de Colaboragao da candidatura designada

"Boticas Smart Tourism W ifi", apr ovada no ambit o da Linha de
Apoio

a Disponibilizacao

de

Redes

W i-H,

bem

como

urn

des pac ho do s enhor Presidente da Camara, dat ado de 29 de
S et em br o de 2017 e pr of er ido ao abr igo da c om pet enc ia que
Ihe é c onf er ida pelo n. 0 3, do ar t igo 33. 0, da Lei n. 0 75/2013,
de 12 de Set embr o, pelo qual, c ons ider ando o int er es s e que o
assunto

apresenta

para

a

Autarquia,

bem

como

a

impossibilidade de reunir extraordinaria e atempadamente a
Camara

Municipal,

foi

determinado

que

se

proceda

assinatura do Acordo de Colaboracao em apreco. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento bem

como do referido despacho

e deliberou,

por unanimidade,

manifestar a sua concordancia corn o mesmo, ratificando assim
o acto praticado pelo senhor Presidente da Camara. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

256 - ind ice d a E xcelencia / P ar t icip acao
Pelo s enhor Pr es ident e da Camara foi dado c onhec iment o da
adesao

do

Municipio

de

Boticas

ao

estudo

"indic e

da

Exc elenc ia" realizado pela "Neves de Almeida / HR Cons ulting"
em parceria corn a "Human Resources Portugal", "Executive
Diges t " e o "INDEG - ISCTE", o qual t er n por obj ec t o analis ar
o estado

de arte

das

praticas

de Recursos

Humanos

em

Portugal, premiando as entidades que mais apostam nesta
ar ea. A r ec olha de dados do Munic ipio de Bot ic as c ons is t iu no
envio de ur n ques t ionar io aos s eus f unc ionar ios por par t e das
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entidades organ izadoras, cujas respostas sera() posteriormente
anasil adaspea
l smesmas._______________________________________________________

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

257 - Turismo do Porto e Norte de Portugal / Felicitacoes
Presente urn oficio (reg. 3517, de 12/Out.), apresentado pelo
Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal e atraves
do qual felicita o Presidente da Camara Municipal e o seu
executivo pelos resultados obtidos no recente ato eleitoral
para as autarquias locais, reiterando a sua disponibilidade
paracoalborarcornoMuncipioi ._________________________________________________________________________

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

258 - Protocolo

de Investimento

entre

o Municipio

de

Boticas e a firma XMSERVICE, Lda / Ratificacao
Presente urn "Protocolo de Investimento" outorgado entre o
Municipio de Boticas e a firma XMSERVICE, Lda., o qual tern
por

objecto

implantac5o

o
de

estabelecimento
uma

Lavandaria

das

condigoes

Industrial

no

para

a

Parque

Empresarial de Boticas, bem como um Despacho do senhor
Presidente da Camara, datado de 18 de Setembro de 2017 e
proferido ao abrigo do no 3, artigo 35 0, d a L ei n . 0 75/2013,
de 13 de Setembro, pelo qual foi determinada a aprovag"ao do
protocoolrefed
rio.______________________________________________________________________________________________

Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento do

referido Protocolo e tendo concordado corn o teor do mesmo,

deliberou, por unanimidade, ratificar o acto praticado pelo
senhorPresidentedaCamara.___________________________________________________

259 - Proposta
ERPI

de "Isencao

do Pagamento

/Autorizacao-Utilizacao

de Taxas /

Santa

Casa

da

Misericordia de Boticas / Aprovacao
Presente a Proposta referida em epigrafe a qual tern por
objecto a isencao do pagamento de taxas devidas pela emissao
da Licenca de Autorizacao para a Estrutura Residencial para
Idosos (ERPI) da Santa Casa da Misericordia de Boticas, e que
a seguir se transcreve na Integra: "Assunto: Proposta de

Isengao

do

pagamento

de

Taxas

devidas

/Autorizagao

Utilizagao / Santa Casa da Misericordia de Boticas/ERPI
Considerando:

1.0

oficio

remetido

pela Santa

Casa

da

Misericordia de Boticas, 1027 de 14/09/2017, no qual solicita
a Isengao do pagatnento de Taxas (devidas) pela emissao da
"Licenga de Autorizagao" relativa a Estrutura Residencial para
Idosos e cujo montante importa a quantia de 156,40C; 2. Que
a instituigao Santa Casa de Misericordia de Boticas, é uma
instituigao de Solidariedade Social, que tern como missao o
apoio a populagao e dispoe de varias valencias de forma a
proporcionar a todas as pessoas urn servigo de qualidade, indo
ao encontro das necessidades da comunidade - Apoio a
Criangas / Jovens; Apoio a Idosos; Apoio Domiciliario; 3. A
informagao dos Servigos da DGAT de 29/09/2017 e dos
Servigos Juridicos de 29/09/2017, que se anexam e desta
proposta fazem parte integrante; 4. 0 art/go 25 0 no1 e) do
Regulamento de Liquidagao e Cobranga de Taxas Municipais, o
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qua! estipula que compete " a Camara Municipal a decisao de
redugao /isengao das taxas Municipals, quer pela concessao de
licengas, quer pela prestagao de servigos municipais. Tenho a
honra de propor que a Camara Municipal delibere: Aprovar a
Isengao do pagamento das taxas devidas, pela emissao da
"Licenga de Autorizagao", para o funcionamento da Estrutura
Residencial para Idosos - Santa Casa Misericordia de Boticas,
Boticas, 29 Setembro de 2017 0 Vice Presidente da Camara,
(GuhliermePries)".__________________________________________________________________________
Deliberacao:

A Camara Municipal tomou conhecimento da

referida proposta e apos ter procedido a sua apreciagao
deliberou,porunanimidade,aprova-la._________________________________________________________
(1\15o participou na votacao, por se encontrar impedido, o
senhor Presidente da Camara, tendo-se inclusive ausentado da
saa
l dereuno
ies).____________________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA00 GERAL E FINANcAS

260

-

EHATB

/

Relatorio

de

Execucao

Informacao Economica e Financeira do 1.

Orcamental

e

0 Sem estre 2017

Presente urn oficio (reg. 3260, de 22/Set.), apresentado pela
EHATB - Empreendimentos Hidroelectricos do Alto Tam ega e
Barroso, EIM, SA e atraves do qual é apresentado, para
conhecimento, o "Relatorio de Execucao Orcamental"

bem

como a "Informacao sobre a Situaga-o Econornica e Financeira",
conforme disposto nas alineas h), do no 6, do artigo 25° e
alinea e), do no 1, do artigo 42o, da Lei no 50/2012, de 31 de
agosto, relativos ao 1. 0 semestrede2017._____________________________

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

261 - Ra tif ica ca o de Actos Pra tica dos pelo Presidente da
Camara

ao abrigo

do

n. 02, do

artigo

3.0,

da

Lei

n0

47/2005, de 29 de Agosto
Presentes

as

listagens

dos

actos

praticados

pelo

senhor

Presidente da Camara ao abrigo da prerrogativa estabelecida
pelalegislacaoreferidaemepigrafe._________________________________________________

Deliberacao:

A Camara

Municipal

tomou

conhecimento

e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordancia,
ratificando

assim

os actos

praticados

pelo Presidente

da

Camara._________________________________________________________________________________
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DIVISAO DE EDUCAcA0 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

262 - Projeto HerOis da Fruta
Tendo em conta a experiencia positiva na participacao nos
anos anteriores e a adesao macica dos Alunos e Encarregados
de Educacao dos Jardins de Infancia e 10 Ciclo, do Concelho
de Boticas, o Municipio de Boticas candidatou-se novamente
ao Proj eto "Herais da Fruta - Lanche Escolar Saudavel", 7. 0
Edicao (Ano Letivo 2017/2018), desenvolvido pela Associacao
Portuguesa Contra a Obesidade Inf a nt il. 0 Projeto tern como
objetivo incentivar as criancas, do ensino pre-escolar e 1. 0
Ciclo, a corner m ais fruta no lanche escolar e em casa, bem
com o a conhecer a im portancia da fruta na alim entacao e na
m anutencao da saUde, a encoraj ar as criancas a orgulharem se

de

praticar

uma

alimentagao

saudavel

e

variada,

a

sensibilizar a com unidade local para os beneficios de praticar
habitos mais sauclaveis e a despertar para necessidade de
preferir

fruta

da epoca,

nacional

e biologica

por

razoes

ecologicas economicas e da saucle, foi agora presente, para
conhecimento e pela importancia que o assunto merece, a
candidaturaapresentadaaoreferidoprojeto.________________________________

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

263 -

Regime

de Fruta

Escolar

-

1. 0 Ciclo

do Ensino

Ba sic° / Ano Letivo 2017 -2018
Presente

uma

informacao

da

Divisao

de

Educagao

e

Desenvolvimento Social e a qual a seguir se transcreve na
Integra: "ASSUNTO: Regime de Fruta Escolar - 1. 0 Ciclo do

Ens/no Basic° / Ano Letivo 2017-2018 Considerando o sucesso
verificado nos anos letivos anteriores ao projeto "Regime de
Fruta Escolar", promovido pela Camara Municipal de Boticas
conjuntamente corn o IFAP - Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas, I. P., junto dos alunos do 1. 0 Ciclo do
Ens/no

Basico;

Considerando

a

adesao

pelo

5. 0

ano

consecutivo de todas as turmas do 1. 0 Ciclo e Ens/no PreEscolar ao Projeto "Herais da Fruta - Lanche Saudavel",
promovido pela APCOI -

Associagao Portuguesa Contra a

Obesidade Infant/I, que é atualmente o maior programa de
educagao para a saade de ambito nacional, corn umas das
maiores taxas de sucesso de sempre em reeducagao alimentar
infantil; Considerando que, em Portugal, segundo estudos da
Organizagao Mundial de Saude (OMS), uma em cada tres
criangas

tern

Atendendo

excesso

que,

componentes

de

o consumo

mais

peso

ou

diario

importantes

obesidade

de

para

infantil;

fruta

é urn

dos

uma

alimentagao

saudavel, razao pela qual a OMS, recomenda o consumo diario
de

pelo

menos

tres

porgoes;

Considerando

a

realidade

preocupante de que 74% das criangas portuguesas nao ingere
fruta na quantidade recomendada diariamente, e 7% nao
consome qualquer porgao de fruta diariamente; Ass/m, e para
cumprimento no disposto da alinea hh) do n. 0 I d o a rt. 33. 0
da lei 75/2013 de 12 de setembro " Deliberar no dominio da
agao

social

escolar,

designadamente

no que

respeita

a

alimentagao, alojamento e atribuigao de auxilios econornicos a
estudantes" propoe-se que seja fornecida a todos os alunos
que frequentem o 1. 0 Ciclo do Ens/no Bas/c°, num total de 130
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alunos,

uma

pega de fruta

duas

vezes

por

semana.

0

enquadramento orgamental encontra-se previsto no Plano de
Atividades

Municipais

corn

a

classificagao

economica

0400/020106, Agao 06A002 a que corresponde o Compromisso
n. 0 2653. A consideragao superior, Municiplo de Boticas, 13 de
Outubro de 2017 A Chefe de Divisao (Dr. a Teresa Cristina
Pnito)".___________________________________________________________________________________________________

Deliberacao:

A Camara

Municipal

tomou

conhecimento

e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordancia
corn a realizacao da despesa em causa, a que corresponde o
Compromisso n. 0 2653, no valor globalde 600,00 C. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

264 - Regime de Fruta Escolar - Ensino Pre-Escolar / Ano
Letivo 2017 -2018
Presente

uma

informacao

da

Divisao

de

Educacao

e

Desenvolvimento Social e a qual a seguir se transcreve na
Integra: "ASSUNTO: Fruta Escolar - Ens/no Pre-Escolar / Ano

Letivo 2017-2018 Considerando o sucesso e adesao verificada
no ano letivo anterior (2016-2017) ao projeto "Regime de
Fruta Escolar", promovido pela Camara Municipal de Boticas,
junto

dos alunos do Ens/no Pre-Escolar;

Considerando a

adesao pelo 5. 0 ano consecutivo de todas as turmas do 1. 0
Ciclo e Ens/no Pre-Escolar ao Projeto "Herois da Fruta Lanche

Saudavel",

promovido

pela

APCOI

-

Associagao

Portuguesa Contra a Obesidade Infant/I, que é atualmente o
ma/or programa de educagao para a sabde de ambito nacional,
corn umas das ma/ores taxas de sucesso de sempre em
reeducagao alimentar infant/I; Considerando que, em Portugal,

segundo estudos da Organizagao Mundial de SaOde (OMS), uma
em cada tres criangas tern excesso de peso ou obesidade
infant/I; Considerando a realidade preocupante de que 74%
das criangas portuguesas nao ingere fruta na quantidade
recomendada diariamente, e 7% nao consome qualquer porgao
de fruta diariamente; Verificadas que foram, alteragOes nos
habitos alimentares dos alunos, nomeadamente o consumo
diario de fruta nos lanches escolares, bem como a adesao ao
Projeto "Herois da Fruta" - Ano Letivo 2017-2018, que tern
como principal objetivo incentivar as criangas a adotar e a
manter

habitos

saudaveis

na

sua

alimentagao

diaria,

reconhecendo e valorizando a importancia do consumo de fruta
na alimentagao. Face ao exposto e de acordo corn a alinea hh)
do art/go

23. 0 da

Lei 75/2013

de 12

de setembro,

e

considerando os resultados positivos do ano letivo anterior,
propoem-se que seja fornecido a todos os alunos que no
presente ano letivo frequentem os Jardins de Infancia de
Boticas e Bega, num total de 50 alunos, uma pega de fruta
duas vezes por semana, a semelhanga do que já aconteceu o
ano letivo anterior, contribuindo ass/m, para a criagao de
habitos alimentares saudavels. 0 enquadramento orgamental
encontra-se previsto no Plano de Atividades Municipais corn a
classificagao economica 0400/020106, Agao 06A002 a que
corresponde

o

Compromisso

n. 0

2653.

A

consideragao

superior. Municipio de Boticas, 13 de outubro de 2017 A Chefe
de Divisao (Dr. a TeresaCristinaPinto)"._______________________________________

Municipio de Boticas

Mod.752-C— Grafinal-Agueda

1 7.1 0.2 0 1 7

Deliberacao:

A Camara

Municipal

tomou conhecimento

e

deliberou, por unanimidade, manifestar a sua concordancia
corn realizacao da despesa em causa, a que corresponde o
compromisso n. 02653,novalorglobalde350,00€.______________________
265

— Regulamento

de

Apoio

a

Estratos

Sociais

Desfavorecidos do Municipio de Boticas — Umbelina Aleixo
Fernandes
Presente

uma

Educagao

e

informagao

apresentada

Desenvolvimento

Social,

pela
relativa

Divisao
a

de

senhora

Umbelina Aleixo Fernandes, residente na Rua 25 de Abril, n 0
8, freguesia de Beca, e atraves da qual é dado conhecimento
da sua precariedade econornica, social e habitacional, sendo
entao proposto a mesma a atribuicao de uma comparticipagao
financeira

destinada

a substituicao

da cobertura

da

sua

habta
igao._________________________________________________________________________________________

Deliberacao:

A Camara

Municipal

tomou conhecimento

e

tendo em conta a situacao em apreco, bem como nos termos
da alinea i), do n. 0 2, do art.° 23, na alinea v), do n. 0 1, do
art. 33. 0, da Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou,
por

unanimidade,

atribuir

a

senhora

Umbelina

Aleixo

Fernandes uma comparticipagao financeira destinada a custear
a

substituicao

da

cobertura

da

sua

habitagao,

a

que

corresponde o Compromisso n. 0 2651, no valor global de
1.476,00 €_
.___________________________________________________________________________________________

DIVISAO DE GESTAO E ADMINISTRAcA0 DO TERRIToRIO

266 — Empreitada

de "Espago

Intergeragoes

e Casa das

Associagoes" / Adjudicagao
Na sequencia da deliberagao tomada em 21 de Junho de 2017,
foi presente o correspondente processo da empreitada em
epigrafe, acompanhado do competente Relatorio Preliminar,
oportunamente elaborado pelo JUri do Concurso e ainda o
consequenteRealtoroi Fnia._
l __________________________________________________________________________________

Deliberacao:
como do

teor

A Camara Municipal tomou conhecimento, bem
dos

correspondentes

relatorios

do Jan i do

Concurs° e deliberou, por unanimidade, efectuar a adjudicagao
da empreitada "Espago Intergeracoes e Casa das Associagoes"
a firma Construgoes 13 de Agosto, Lda., corn sede em Carreira
da Lebre, Boticas, pelo prego global de Urn m ilhao e dez m il
euros (1.010.000,00 €), valor ao qual sera acrescido o IVA a
taxa legal em vigor, a que corresponde o Compromisso n. 0
2652.

267 - Em preita da de "Benef icia ga o da Rede de Percursos
Pedonais

da

Vila

de

Boticas"

— Erros

e Omissoes

e

Prorrogagao do Prazo para Apresentagao de Propostas
Presente uma informacao do Jan I do concurso atraves da qual
é dado conhecim ento das respostas, por parte dos proj etistas
respons6veis, das omissoes apresentadas pelos interessados
(visto nao terem sido colocadas questoes relacionadas corn
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erros)

e

ainda

da

consequente prorrogagao do prazo para

apresentagaodepropostas.________________________________________________________________

Deliberacao:

A Camara

Municipal

tomou

conhecimento

e

deliberou, por unanimidade, aceitar a decisao dos projectistas
responsaveis e a prorrogagao do prazo para apresentagao das
propostas conforme indicado na referida informagao. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Livro

72

Fo1haJ 178

OUTROS

268 - Aprovacao da

Acta em Minuta e Encerramento

da

Reuniao
E n o havendo mais assuntos a tratar, a Camara Municipal
deliberou, por

unaninnidade, 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, Director

do Departamento de

Administragao Geral e Finangas, que a mandei

elaborar.

Seguidamente, pelo Presidente da Camara, foi

declarada

encerrada a reuniao eram 15 horas e10 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.
Manuel Augusto da Silva Barreira, Director do Departamento
de Adminisftacao Geral e Financas, que a mandei elaborar. _ _ _ _ _ _ _
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