ATA Nº.10/2012
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPALDE BORBA
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012
Aos vinte sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, reuniu pelas quinze horas a Câmara Municipal de
Borba, com a presença dos senhores vereadores Humberto Luís Russo
Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha, Rosa Maria Basílio Véstia e
Joaquim José Serra Silva, sob a presidência do Senhor Ângelo João Guarda
Verdades de Sá, Presidente da mesma Câmara.--------------------------------------------------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 26 de abril de 2012,
que acusa um total de disponibilidades de 839.876,55€.------------------------------------

-------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.-------------------------------------------------------------------------------------Não tendo sido apresentado nenhum assunto o Senhor Presidente apresentou
a seguinte proposta de alteração à ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012
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Proposta de Alteração à Ordem do Dia-----------------------------------------------O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte ponto na Ordem do Dia:
“Ratificação de Contrato de Subvenção entre o Município de Borba e a
Intendência Departamental de Rivera”
Rivera”. Com a inclusão deste ponto, o ponto
2.4 (Atividades da Câmara) passa a ponto 2.5.------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------aprovação.---------------------------------------------------

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Ordem do Dia-------------------------------------------------------------------------------------------Dia-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1 – Aprovação da Ata nº.8/2012--------------------------------------------------------------Ponto 2.2 – Caducidade de Licenciamento – Processo nº.80/06 –
Remodelação/Ampliação de Edifício---------------------------------------------------------------------Ponto 2.3
2.3 – Apoio a Associações e Coletividades do Concelho----------------------------Ponto 2.4 – Ratificação de Contrato de Subvenção entre o Município de Borba
e a Intendência Departamental de Rivera-------------------------------------------------------------Ponto 2.5
2.5 – Atividades da Câmara--------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.8/2012------------------------Previamente distribuída por todo o executivo esteve presente a Ata nº.
nº.8/2012
que, depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.----unanimidade.-----------------------------------------------------------------------

PONTO 2.2 – CADUCIDADE DE LICENCIAMENTO – PROCESSO
Nº.80/06 – REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO------------Tendo em conta informação técnica (que se arquiva em pasta anexa como
documento nº.1), foi feita audiência prévia à Senhora Margarida Paula
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012
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Proença Cavaco Falcato,
Falcato, nos termos do artigo 100º do CPA, sobre a intenção
dos serviços proporem a caducidade da aprovação do licenciamento e
posterior
posterior arquivo do processo nº.80/06 referente à Remodelação/ampliação
Remodelação/ampliação de
edifício, sito na Rua de S. Francisco, nº.18 em Borba.-----------------------------------------Borba.
No decorrer da audiência escrita a requerente não se pronunciou.--------------------Assim, nos termos do nº.2 do artigo 71º do Decreto -Lei nº 555/1999, de 16 de
Dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº.26/2010, de 30
de Março, atendendo a que a obra não teve início
início (não foi requerido alvará
num prazo de um ano) deverá a Câmara Municipal declarar, de acordo com o
nº. 5 do mesmo
mesmo artigo, a caducidade da aprovação do licenciamento.--------------licenciamento.--------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------aprovação.---------------------------------------------------

PONTO 2.3 – APOIOS A ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DO
CONCELHO------------------------------------------------------------------------Presente o Relatório da Comissão de Análise do Programa de Apoio às
Associações e Coletividades do Concelho de Borba (cuja cópia ficará arquiva
em pasta anexa como documento nº.2).---------------------------------------------------------------Com os fundamentos constantes do referido Relatório,
Relatório, a Câmara Municipal
deverá deliberar aprovar os seguintes apoios:------------------------------------------------------apoios
Centro de Cultura e Desporto da Freguesia Matriz – Montante a atribuir:
722,17€
722,17€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clube de Rugby de Borba - Montante a atribuir: 2.184,55€
2.184,55€ + 218,46€. O
montante de 218,46€ foi atribuído em função da apresentação de projetos de
carácter solidário e ambiental que garantem uma majoração de 10% sobre o
montante a atribuir; ----------------------------------------------------------------------------------------------Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Borba Montante a atribuir: 722,17€
722,17€; ---------------------------------------------------------------------------------Associação Portuguesa de Deficientes - Montante a atribuir: 541,62€
541,62€; ---Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos - Montante a atribuir:
3.475,43€
3.475,43€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012
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Centro Cultural de Borba - Montante a atribuir: 7.808,43€
7.808,43€; ----------------------------------Associação Amigos do Barro Branco - Montante a atribuir: 361,08€
361,08€; -----------------Sport Clube Borbense - Montante a atribuir: 6.499,50€
6.499,50€; -------------------------------------Associação de Caçadores e Pescadores de Rio de Moinhos - Montante a
atribuir: 722,17€
722,17€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Desenvolvimento Montes Claros - Montante a atribuir:
1.083,25€
1.083,25€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARBUS – Associação Borba Mais - Montante a atribuir: 2.879,64€
2.879,64€ + 143,98€.
O montante de 143,98€ foi atribuído em função da apresentação de projetos de
carácter ambiental que garantem uma majoração de 5% sobre o montante a
atribuir. A atribuição destes montantes está condicionada à decisão camarária
na sequência do parecer jurídico apresentado. ---------------------------------------------------O valor total a conceder às candidaturas aceites é de 27.362,44€, sendo que os
362,44€ que excedem os 27.000€, correspondem às majorações aplicadas a
projetos apresentados, nomeadamente pelo Clube de Rugby de Borba e pela
BARBUS – Associação Borba Mais, com caráter ambiental e/ou solidário,
sempre condicionado conforme sobredito no que diz respeito à BARBUS –
Associação Borba Mais. ----------------------------------------------------------------------------------------Deste Relatório Final fazem parte os Mapas Individuais (1 a 12) e o Mapa
Resumo da Análise das Candidaturas apresentadas ao Programa de Apoio a
Associações e Coletividades do concelho de Borba, para o ano de 2012, que se
anexam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor vereador Humberto prestou alguns esclarecimentos sobre este
ponto referindo que foi elaborado um relatório pela Comissão de Análise do
Programa de Apoio às Associações/Coletividades do concelho. De toda a
avaliação que foi feita e tendo em conta a verba disponível para atribuir, foram
encontrados os montantes acima referidos para as Associações/Coletividades
que foram selecionadas. Existe, no entanto, uma decisão para a Câmara tomar
em relação à Associação BARBUS que, no seguimento da solicitação de
documentos pela Comissão de Análise, as respostas que enviaram, e que
constam do processo, vêm com argumentos e frases completamente
desapropriadas e mostram uma postura nada profissional. Ainda assim, não
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012
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interferiram em nada na decisão da Comissão de Análise, que por sua vez
solicitou parecer jurídico sobre a postura apresentada pela referida
Associação. O parecer jurídico encontra-se anexo ao Relatório da Comissão de
Análise e ambos deixam à consideração do executivo a decisão a tomar em
relação à atribuição, ou não, de qualquer apoio à Associação BARBUS –
Associação Borba Mais.-----------------------------------------------------------------------------------------Após análise das
das candidaturas e de todos os documentos já referidos
(Relatório da Comissão de Análise a Parecer Jurídico) o Senhor Vice
Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido deliberado por
unanimidade, aprovar os apoios acima referidos. No entanto, tendo em conta
o parecer jurídico, a contratualização com a BARBUS – Associação Borba
Mais, ficará pendente do resultado de reunião a realizar com todos os Órgãos
Sociais da Associação.----------------Associação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às entidades “Centro Cultural de Borba”, “Sport Clube
Borbense” e “Associação de Desenvolvimento Montes Claros” o Senhor
Presidente declarou-se impedido de participar na discussão e na votação dos
processos uma vez que faz parte dos órgãos sociais.--------------------------------------------

PONTO 2.4 – RATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE SUBVENÇÃO
ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E A INTENDÊNCIA
DEPARTAMENTAL DE RIVERA---------------------------------------------Previamente distribuído por todo o executivo, esteve
esteve presente o Contrato de
Subvenção celebrado entre o Município de Borba e a Intendência
Departamental de Rivera,
Rivera tendo em vista a execução da ação intitulada “Ações
de Visibilidade – DVD 2012” do Projeto: “Aglomerados Urbanos em área
Protegida: Métodos para promover o Desenvolvimento Socioeconómico da
População com a Tutela da Natureza”, cuja ratificação foi proposta pelo
Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente.
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por
unanimidade, a sua aprovação.-----------------------------------------------------------------------------aprovação.-----------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012
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Ficará cópia do referido contrato arquivada em pasta anexa como documento
nº.3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.5 – ATIVIDADES DA CÂMARA--------------------------------O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de
funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:----------participou:----------• No Conselho Municipal de Educação. Além de outras questões,
equacionou-se a hipótese de tentar integrar, em termos curriculares, o
ensino da música, no sentido de instalar uma delegação;-------------------------• No Conselho Geral da GESAMB;------------------------------------------------------------------• Numa reunião com o Dr. Evaristo, para que possa ser colocado um
contentor para os resíduos hospitalares junto das delegações em
Santiago e Rio de Moinhos e Orada;------------------------------------------------------------• Numa reunião com a Comissão de Festas de Rio de Moinhos, uma vez
que a Comissão mudou, no sentido de tentar resolver a legalização da
Praça de Touros;------------------------------------------------------------------------------------------• Na Assembleia Geral da “Valor Pedra”;--------------------------------------------------------• No Conselho Estratégico do PROVERE. Foi feito um balanço das
atividades desenvolvidas e a desenvolver;--------------------------------------------------• Na Assembleia Geral da ESTER;-------------------------------------------------------------------• No Conselho Geral do CEVALOR;-----------------------------------------------------------------• Participação na Inauguração do Centro de Interpretação da Batalha dos
Atoleiros, e na Comemoração da Batalha, em Fronteira;---------------------------• No Conselho Executivo da CIMAC.---------------------------------------------------------------O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes Informações:----------------------------------------------------------------------------Informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Continuação das obras da circular externa de Borba, que passa junto às
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012
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novas instalações da Adega de Borba. Está a ser colocado o tout-venant
em grande parte da estrada;------------------------------------------------------------------------• Devido às obras que se vão iniciar na Escola B2,3, procedeu-se à
remodelação do Pavilhão da Ex-Coabo, para adaptação da cozinha e
refeitório para os alunos, que já está em funcionamento;-------------------------• Ainda em relação às obras da Escola B2,3, vai ser feita uma adaptação
num dos Pavilhões de abaixo, onde vai funcionar o Bar, a Livraria e os
Serviços Administrativos da Escola;-----------------------------------------------------------• Obras de execução em algumas moradias da Câmara, que tinham
alguns problemas a nível de canalização;---------------------------------------------------• Viatura lava-contentores – houve uma empresa ligada a este tipo de
viaturas, que veio fazer uma avaliação da mesma. O próprio contentor
está muito obsoleto e degradado e terá que se adquirir um novo. A
avaliação feita pela empresa, de acordo com o orçamento enviado, é da
ordem dos 45 mil euros para um contentor novo, para que seja colocado
no chassi do camião, já com pintura, bomba de auto pressão e os
acessórios necessários. Caso as 4 Câmaras, responsáveis pela viatura,
estejam interessadas nesta aquisição, o valor tem que ser repartido,
pelas 4, de forma percentual de acordo com a quota que cada uma delas
tem. A Engª Céu Franco está a tratar, hoje, desta questão. Vai contatar
as outras 3 Câmaras no sentido de as informar sobre a situação.
Aguardamos agora por essa resposta. Existe também uma empresa que
faz lavagem de contentores e informou-nos que a lavagem dos mesmos
ronda os 60 ou 70 Euros/hora. Vamos agora saber a opinião das outras
Câmaras em relação à aquisição de novo contentor, para depois se
poder tomar uma decisão em relação à questão em causa. Mas, como
tudo irá levar algum tempo, está a analisar a situação no sentido de fazer
uma contratualização para no início de Junho se fazer uma limpeza aos
contentores do concelho de Borba.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012
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O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes informações:--------------------------------------------------------informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Representação em reunião da AMPV em Évora, que teve como principal
objetivo a realização do Fórum Nacional sobre o “Mundo Rural”.
Surgiram algumas alterações em relação à última informação que
transmitiu noutra reunião de Câmara, ou seja, a Comissão Organizadora
definiu cinco temas que devem ser trados nos Fóruns Regionais;-----------• Reuniões com o Agrupamento de Escolas, sobre o início dos trabalhos
para a nova Escola. Numa dessas reuniões, além da Câmara e do
Agrupamento de Escolas, participaram também o projetista, a
fiscalização e o empreiteiro;-------------------------------------------------------------------------• Realização das Comemorações do 25 de Abril/2012;----------------------------------• Reunião com os Presidentes das Juntas de Freguesias do Concelho, no
sentido de tentar entre todas as Associações Locais que desenvolvem a
iniciativa dos Santos Populares, a nível local, para ver a possibilidade de
articulação entre as Juntas e a Câmara nesta iniciativa. Se chegarem a
acordo, o Município está na disposição de colaborar com a oferta das
sardinhas e que as mesmas fossem ofertadas à população. Vamos ver se
os Presidentes de Junta conseguem alargar a parceria com outras
Associações;-------------------------------------------------------------------------------------------------• Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, onde foram
debatidos vários temas, nomeadamente, as avaliações do 2º período, e
também a questão colocada pelo vereador Joaquim Serra, na penúltima
reunião de Câmara (no ponto respeitante a ação social escolar) no
sentido de poderem ser sinalizados novos casos de alunos com
necessidade de alimentação em virtude do agravamento das condições
de vida das famílias. O Agrupamento ficou de nos fazer chegar essa
informação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012
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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 dezassete horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente
ata, composta por nove páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim
Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.-----------

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada dia 27 de Abril de 2012

Página 9

Praça da República 7150-249 Borba | Telf.: 268 891 630| Fax.: 268 894 808 www.cm-borba.pt gap@cm-borba.pt

