ATA Nº.1/2014
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014
Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de Borba,
com a presença dos Senhores vereadores Joaquim dos Santos Paulo
Espanhol, Benjamim António Ferreira Espiguinha, Joaquim José Serra Silva, e
ao abrigo do disposto nos artigos. 78º e 79º da Lei nº.169/99 de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de
Janeiro, o Senhor vereador Nelson Trindade Sousa, em substituição do Senhor
vereador Jerónimo João Pereira Cavaco que, por motivos pessoais, não pode
estar presente, sob a Presidência do Senhor António José Lopes Anselmo.------Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Aldina Vitória Bilro
Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, da Câmara Municipal de Borba.----------Movimento Financeiro ---------------------------------------------------------------------Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 07 de Janeiro de 2014
que acusa um total de disponibilidades de 819.374,40€.---------------------------------------

-------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--------Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a autarquia-----------------O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e perguntou ao restante
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que
pretendessem apresentar.--------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Serra que desejou um bom ano a
todos os presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em primeiro lugar, chamou a atenção para uma situação que se passou no dia
seguinte à última reunião de Câmara. Quando se deslocou à câmara, na hora
do almoço para vir assinar uns documentos, o portão estava aberto, mas não
havia ninguém dentro das instalações. Ficou bastante surpreendido com o
sucedido. Chamou a atenção do Senhor Presidente, para que situações deste
tipo sejam acauteladas, e para as possíveis consequências que daí possam
advir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente pediu que lhe fossem facultados não só os documentos que
foram pedidos pela DGAL relativamente ao orçamento, como também à
informação que foi prestada por parte da Câmara. Pretendeu também saber se
a DGAL se pronunciou antes da aprovação do Orçamento por parte da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Senhor Vereador Nelson Sousa, que pretendeu saber se
a lista de classificação final do concurso para vigilantes já foi publicado em
Diário da República.-----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à questão do portão principal ter ficado aberto durante a hora
do almoço, o Senhor Presidente disse ter tido conhecimento da situação, foi
uma situação pontual, no entanto, por uma questão de segurança, está a
equacionar a hipótese de colocar um funcionário na entrada do edifício, tal
como em tempos já aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------Quanto à troca de correspondência entre a DGAL e a Câmara, informou que
vai diligenciar no sentido de a entregar ao senhor Vereador Joaquim Serra. ---Respondendo ao senhor Vereador Nelson Sousa, informou que a lista de
classificação final do referido concurso foi homologada por despacho no dia 6
de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Joaquim Serra reformulou o pedido feito numa reunião
anterior, relativamente ao acesso às listagens dos processos judiciais, onde a
Câmara está envolvida como autor e possivelmente como réu. --------------------------Relembrou
que
ainda
não
lhe
foi
facultada
nenhuma
documentação/informação sobre a veracidade ou não, da reposição de verbas
por parte de uma empresa que prestou serviços à Câmara. -------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 08 de janeiro de 2014
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O Senhor Presidente informou, que está a aguardar por parte da consultora
jurídica da câmara, a listagem completa dos processos judiciais. Quanto à
questão da reposição de verbas por parte da empresa prestadora de serviços,
já se recebeu uma informação do Tribunal de Contas sobre a reposição da
mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As informações pedidas ficarão completas com toda a documentação ainda
no decorrer desta semana e serão entregues a todos. -----------------------------------------

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Ordem do Dia-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1 – Constituição de Fundos Permanentes para o ano de 2014---------------Ponto 2.2 – Empréstimo de Curto Prazo – Aprovação de Minuta de Contrato
Ponto 2.3 – Concurso Público para Aquisição Contínua de Combustíveis
Rodoviários – Gasóleo e Gasolina para os anos de 2014/2015 – Aprovação de
Minuta de Contrato-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.4 – Atividades de Câmara--------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PERMANENTES
PARA O ANO DE 2014---------------------------------------------------------Na sequência da informação apresentada pelo Chefe de Divisão (cuja cópia
ficará arquivada em pasta anexa como documento nº.1) e tendo em vista o
pagamento de pequenas despesas correntes urgentes e inadiáveis, conforme
determina o nº.1 do artº.7º do Regulamento do Sistema de Controlo Interno da
Câmara Municipal, em vigor, a Câmara Municipal de Borba, o Senhor
Presidente propôs que sejam constituídos os seguintes fundos permanentes,
para o ano de 2014:-------------------------------------------------------------------------------------------------Eleitos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Presidente-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor: 500,00 €-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 08 de janeiro de 2014
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Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais----------------------------------------------------02/02010202----Gasóleo: 100,00 €----------------------------------------------------------------------------02/020211---- Representação dos Serviços: 300,00 €---------------------------------------------02/020213---- Deslocações e estadas: 100,00 €------------------------------------------------------* Vereador Joaquim dos Santos Paulo Espanhol----------------------------------------------------Valor: 500,00 €---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:-----------------------------------------------------------------------------------------------02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais----------------------------------------------------02/02010202----Gasóleo: 50,00 €------------------------------------------------------------------------------02/020211----Representação dos Serviços: 200,00 €----------------------------------------------02/020203----Conservação de Bens 150,00 €----------------------------------------------------------02/06020305----Outras despesas correntes 100,00 €----------------------------------------------Chefe de Divisão-----------------------------------------------------------------------------------------------------*António Miguel Lanternas Passinhas-------------------------------------------------------------------Valor: 250,00 €---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02--- Câmara Municipal e Serviços Municipais-----------------------------------------------------02/010202----Gasóleo: 50,00 €--------------------------------------------------------------------------------02/020108----Material de Escritório: 25,00 €-----------------------------------------------------------02/020209----Comunicações: 25,00 €----------------------------------------------------------------------02/020211----Representação dos Serviços: 50,00€-------------------------------------------------02/020213----Deslocações e Estadas: 50,00 €---------------------------------------------------------02/020225----Outros Serviços: 50,00 €--------------------------------------------------------------------Funcionárias das Cantinas Escolares--------------------------------------------------------------------* Susana Conceição Clérigo Lanternas Passinhas-------------------------------------------------Valor: 200,00 €---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais----------------------------------------------------02/020106-----Alimentação – Géneros para confecionar:150,00 €-------------------------02/020121---- Outros bens: 50,00----------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 08 de janeiro de 2014
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*Conceição Borracho Lopes------------------------------------------------------------------------------------Valor: 150,00 €---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02---- Câmara Municipal de Serviços Municipais--------------------------------------------------02/020106-----Alimentação – Géneros para confecionar: 100,00 €------------------------02/020121---- Outros bens: 50,00----------------------------------------------------------------------------*Maria da Conceição Canhoto Serrador-------------------------------------------------------------------Valor: 150,00 €---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02---- Câmara Municipal de Serviços Municipais--------------------------------------------------02/020106-----Alimentação – Géneros para confecionar: 100,00 €------------------------02/020121---- Outros bens: 50,00---------------------------------------------------------------------------Ludoteca-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Técnica Responsável – Celeste da Silva Quintas--------------------------------------------------Valor: 150,00 €--------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais----------------------------------------------------02/020120----Material de Educação, Cultura e Recreio: 150,00 €--------------------------Motoristas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Hugo Roberto Bento Barreiras------------------------------------------------------------------------------Valor: 150,00 €--------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02----Câmara Municipal de Serviços Municipais---------------------------------------------------02/02010202----Gasóleo: 100,00 €----------------------------------------------------------------------------02/020203----Conservação de Bens: 25,00 €-----------------------------------------------------------02/020225---- Outros Serviços: 25,00 €-------------------------------------------------------------------* Luís Vasco da Silva Santana Louro-----------------------------------------------------------------------Valor: 150,00 €---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02----Câmara Municipal de Serviços Municipais---------------------------------------------------02/02010202----Gasóleo: 100,00 €----------------------------------------------------------------------------02/020203----Conservação de Bens: 25,00 €-----------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 08 de janeiro de 2014
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02/020225---- Outros Serviços: 25,00 €-------------------------------------------------------------------Responsável pelo Aprovisionamento---------------------------------------------------------------------* Manuel Lino Pisco Anjinho----------------------------------------------------------------------------------Valor: 400,00 €---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02----Câmara Municipal e Serviços Municipais-----------------------------------------------------02/020121----Outros Bens: 45,00 €--------------------------------------------------------------------------02/02010299----Combustíveis - outros: 220,00 €-----------------------------------------------------02/0209---Comunicações: 35,00 €---------------------------------------------------------------------------02/0203---Conservação de Bens: 100,00 €--------------------------------------------------------------Responsável pelo Parque de Máquinas------------------------------------------------* José Francisco Pombeiro Andrade-----------------------------------------------------------------------Valor: 250,00 €---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rubrica Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------02----Câmara Municipal de Serviços Municipais---------------------------------------------------02/020220----Outros Trabalhos Especializados: 250,00 €---------------------------------------O Senhor Presidente informou, que o valor dos Fundos Permanentes agora
proposto baixou em relação ao que vinha sendo usual, pois achava que os
valores eram extremamente altos para o fim que se destinavam, ou seja, são
valores que só serão usados em casos inadiáveis, que de outra forma não
possam ser suportados. ----------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Vereador Joaquim Serra, dizendo que na sua perspetiva os
Fundos Permanentes são uma medida de gestão, e que só quem está com os
serviços poderá saber o que é necessário. No entanto, há que ter em conta,
que o fundo permanente é reposto mensalmente, o que faz com que as verbas
não necessitem ser elevadas e deverão servir, tal como dissera o senhor
Presidente, somente para questões inadiáveis. ---------------------------------------------------O Senhor Vereador Benjamim Espiguinha iniciou a sua intervenção, desejando
também a todos um bom ano novo. Acrescentou concordar com os valores
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propostos em cada uma das rubricas, e subscreveu tal como o senhor
Vereador Nelson Sousa, o que foi dito pelo Senhor Vereador Joaquim Serra.
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua
aprovação. Votaram a favor os Senhores vereadores Joaquim dos Santos Paulo
Espanhol, Nelson Trindade Sousa, Benjamim António Ferreira Espiguinha e o
Senhor Presidente, António Anselmo. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim
José Serra Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.2 – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO – APROVAÇÃO
DE MINUTA DE CONTRATO-------------------------------------------------Na sequência da deliberação de Câmara tomada em 29 de novembro de 2013,
a Assembleia Municipal em sessão ordinária de 30 de dezembro de 2012,
deliberou autorizar a contratação do empréstimo de curto prazo, para o ano de
2014, ao Banco Santander Totta.---------------------------------------------------------------------------Previamente distribuída por todo o executivo está presente a minuta do
respetivo contrato, do qual constam as cláusulas contratuais propostas pelo
Banco Santander Totta, para concretização do empréstimo a Curto Prazo até
no montante de €250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), cuja aprovação
foi proposta pelo Senhor Presidente.---------------------------------------------------------------------Ficará cópia da referida Minuta de Contrato arquivada em pasta anexa como
documento nº.2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 08 de janeiro de 2014
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PONTO 2.3 – CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO
CONTÍNUA DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS – GASÓLEO E
GASOLINA PARA OS ANOS DE 2014/2015 – APROVAÇÃO DE
MINUTA DE CONTRATO------------------------------------------------------Previamente distribuída por todo o executivo, e conforme estipulado no nº.1 do
artigo 98º do Decreto-Lei nº.18/2008, de 29 de Janeiro (CCP), alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº. 278/2009, de 02 de Outubro, esteve presente a
Minuta de Contrato referente ao Concurso Público para “Aquisição Contínua
de Combustíveis Rodoviários – Gasolina e Gasóleo para os anos de 2014/2015”,
cuja aprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.-----------------------------------------Ficará cópia da referida Minuta de Contrato arquivada em pasta anexa como
documento nº.3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------------

PONTO 2.4 – ATIVIDADES DA CÂMARA--------------------------------O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de
funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou em
diversas reuniões destacando:------------------------------------------------------------------------------- Reunião com a ADSE que teve como principal objetivo a alteração ao
plano de pagamento proposto pelo anterior executivo com vista à
diminuição do valor que a câmara está atualmente a pagar.---------------------Relativamente a outras atividades de funcionamento da câmara, o
Senhor Presidente informou que estão também a decorrer pequenas
obras dentro do edifício da câmara com vista à conservação do mesmo,
e que estão a ocorrer mudanças em alguns serviços com o objetivo de
valorizar as pessoas e aproveitar o que de melhor elas têm para dar ao
serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 08 de janeiro de 2014
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Seguidamente esclareceu o ponto de situação das seguintes obras:--------Centro Escolar – informou que já foi feita a inspeção a nível energético e
correu bem. Seguidamente será feita a inspeção por parte da Proteção
Civil. A partir daí, procederá à marcação de reuniões, primeiro com o
Agrupamento de Escolas e posteriormente com a Direção Regional de
Educação tendo em vista, estabelecer as competências a nível de futuros
pagamentos com cada uma das entidades. -----------------------------------------------Abertura da Torre – Porta Medieval do Castelo – Depois de várias
conversas com o Engenheiro responsável da empresa “Monumenta”, o
mesmo aceitou, sem custos para a Autarquia, que a Câmara utilizasse
os andaimes para recuperar e pintar a parede. ------------------------------------------A parte de baixo da obra está praticamente concluída e tudo o que
ultrapassar os prazos concedidos será da responsabilidade da empresa.
O vereador Joaquim Espanhol, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes informações:------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia Matriz: ----------------------------------------------------------------------------------- Edifícios: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pintura de salas no Edifício da Sede do Município;--------------------------------------------- Conclusão de novos rebocos no hall de entrada do edifício da sede do
Município;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Infraestruturas: --------------------------------------------------------------------------------------- Reposicionamento de conduta de água potável na nova escola;------------------------ Colocação de massas betuminosas em vias rodoviárias de Borba; ---------------- Resíduos sólidos urbanos: ---------------------------------------------------------------------------- Substituição de Molok ardido (freguesia de S. Bartolomeu; ------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 08 de janeiro de 2014
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Freguesia de Rio de Moinhos:----------------------------------------------------------------------------------- Colocação de grelhas para águas pluviais na Nora; ------------------------------------------- Desobstrução de conduta pluvial e execução de nova caixa de visita na Nora;
 Diversos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- limpeza de fossas;-------------------------------------------------------------------------------------------------- serviços de limpeza e recolha de resíduos;---------------------------------------------------------- recolha de laranjas para instituições;------------------------------------------------------------------ limpeza de folhagens na sede do Município;-----------------------------------------------------O Senhor Vereador Benjamim Espiguinha pediu a palavra para dizer que
achava importante que o Regulamento de Atribuição de Apoios às
Associações e coletividades sem fins lucrativos do Município de Borba fosse
revisto. Baseou este seu argumento no facto da calendarização das atividades
por parte das várias associações do concelho, coincidir com o ano civil, sendo
indiferente em termos de calendário, a concessão dos apoios. No caso dos
clubes desportivos, existe uma especificidade quanto à calendarização das
épocas desportivas. As mesmas têm início, em meados de Agosto/Setembro.
Os clubes começam a ter encargos logo no início, com as inscrições, e
passam a época toda com dificuldades, pois o apoio prestado chega
tardiamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deixou este alerta, pretendendo apresentar, oportunamente, uma proposta
para a revisão do referido Regulamento. --------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Serra, dizendo estar de acordo
com a intervenção do Senhor Vereador Benjamim Espiguinha, até porque
durante a última campanha eleitoral foi dito por praticamente todas as forças
políticas que o Regulamento da forma como está elaborado, não faz qualquer
sentido. Passados 3 meses, é da opinião que está na altura de se pensar na
reformulação desse Regulamento para que a situação não se arraste por
muito mais tempo. O Regulamento não pode ser aplicado da mesma forma a
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 08 de janeiro de 2014
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Associações de âmbitos diferentes. O movimento associativo que temos é
diferenciado, umas associações estão vocacionadas para a promoção de
iniciativas e de eventos, outras são vocacionadas para o apoio direto às
pessoas. Em sua opinião, o apoio será concedido consoante o âmbito e
finalidade de cada Associação.------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente concordou com as anteriores intervenções, dizendo que
o apoio deve ser dado às Associações conforme as suas necessidades. Para
isso, terá que se analisar caso a caso e elaborar uma nova proposta de
Regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar a reunião por encerrada o Senhor Presidente procedeu à leitura
das deliberações aprovadas em minuta, que foram aprovadas por
unanimidade, e ficarão arquivadas em pasta anexa.---------------------------------------------

-----------------------------------ENCERRAMENTO----------------------------Por não haver mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por
encerrada, pelas doze horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata,
composta por onze páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Maria
Alexandra Pereira Abelho Cordeiro, Assistente Técnica, que a redigi.----------------O Presidente da Câmara
__________________________
A Assistente Técnica
__________________________
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