ATA Nº.12/2013
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2013
Aos vinte e dois dias do mês de Maio do ano de dois mil e treze, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu, pelas dez 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 21 de maio de 2013
que acusa um total de disponibilidades de 1.008.756,67 Euros.---------------------------

-------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 Hugo Mendanha, felicitando a Equipa de
Futsal Feminino Júnior do Barbus Futsal, a qual se consagrou campeã
Distrital, tendo o restante Executivo concordado.-------------------------------------------------Também neste período, o Senhor Presidente informou o restante Executivo
que a próxima reunião de Câmara vai realizar-se dia 03 de junho de 2013, pelas
10:00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto, o Senhor Presidente
apresentou a ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 22 de maio de 2013

Página 1

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

------------------------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.11/2013---------------------------------------------------Ponto 2.2 – Aprovação de Acordo de Parceria a estabelecer entre o Município
de Borba, as Juntas de Freguesia de Matriz e S. Bartolomeu e o Centro de
Cultura e Desporto da Freguesia Matriz----------------------------------------------------------------Ponto 2.3 – Aprovação de Protocolo a estabelecer entre o Município de Borba
e a Federação de Andebol de Portugal-----------------------------------------------------------Ponto 2.4 – Aprovação de Acordo de Parceria a estabelecer entre o Município
de Borba e as Associações Sport Clube Borbense e o Grupo de Veteranos
Borbenses---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.5 – Aprovação de Acordo de Estágio (Formação em Contexto de
Trabalho) a estabelecer entre o Município de Borba e o Agrupamento Vertical
de Escolas do Concelho de Borba-------------------------------------------------------------------------Ponto 2.6
2.6 – Atividades da Câmara-------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº. 11/2013---------------------Previamente distribuída por todo o executivo esteve presente a Ata nº.11/2013
que, depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------

PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA A
ESTABELECER ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA, AS JUNTAS
DE FREGUESIA DE MATRIZ E S. BARTOLOMEU E O CENTRO
DE CULTURA E DESPORTO DA FREGUESIA MATRIZ-------------Previamente distribuído por todo o executivo esteve
esteve presente o Acordo
Acordo de
Parceria a estabelecer entre o Município de Borba, as Juntas de Freguesia de
Matriz e S. Bartolomeu e o Centro de Cultura e Desporto da Freguesia Matriz,
que tem por objetivo estabelecer uma parceria que consiste em realizar, nos
dias 09 de junho de 2013, 24 de agosto de 2013 e 15 de setembro de 2013, um
“Encontro de Poetas Populares”, Apresentação do Livro “Poetas da Nossa
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Terra” e um “Torneio Regional de Sueca”, respetivamente, cuja aprovação foi
proposta pelo Senhor Presidente.Presidente.--------------------------------------------------------------------------O Senhor vereador Joaquim José Serra Silva não concordou com a
cabimentação feita pelo serviço de contabilidade, anexa ao acordo, tendo a
mesma sido reformulada.--------------------reformulada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou o Acordo à votação, tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.-------------aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento
nº.1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A ESTABELECER
ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E A FEDERAÇÃO DE
ANDEBOL DE PORTUGAL---------------------------------------------------Previamente distribuído por todo o executivo esteve
esteve presente o Protocolo a
estabelecer entre o Município de Borba e a Federação de Andebol de Portugal,
que tem por objetivo a cooperação para a realização de um conjunto de ações
que possibilitem a promoção e prática do Andebol junto da população jovem
do Concelho de Borba, cuja aprovação foi proposta pelo
pelo Senhor Presidente.----Presidente.----Seguidamente o Senhor Presidente colocou o Protocolo à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento
nº.2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.4 – APROVAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA A
ESTABELECER ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E AS
ASSOCIAÇÕES SPORT CLUBE BORBENSE E O GRUPO
UNIÃO DE VETERANOS BORBENSES-----------------------------------Previamente distribuído por todo o executivo esteve presente o Acordo de
Parceria a estabelecer entre o Município de Borba, o Sport Clube Borbense e o
Grupo União de Veteranos Borbenses, para realização do 4º Torneio de Futebol
Infantil (3º. Cidade de Borba), o Torneio de Futsal (2º. Cidade de Borba) e o
Torneio Futebol de 7 (Humberto Frade) cuja aprovação foi proposta
proposta pelo
Senhor ViceVice-Presidente.--Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 22 de maio de 2013
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O Senhor vereador Joaquim José Serra Silva não concordou com a
cabimentação feita pelo serviço de contabilidade, anexa ao acordo, tendo a
mesma sido reformulada.--------------------------------------------------------------reformulada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por se considerar impedido, o Senhor Presidente não participou na discussão
nem da votação deste Acordo.--------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Vice -Presidente colocou a proposta
proposta à votação tendo
sido deliberado, por unanimidade,
unanimidade, a sua aprovação.-----------------------------------aprovação.-----------------------------------Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento
nº.3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.5 – APROVAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO
(FORMAÇÃO
EM
CONTEXTO
DE
TRABALHO)
A
ESTABELECER ENTRE O
MUNICÍPIO DE BORBA E O
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE
BORBA------------------------------------------------------------------------------Previamente distribuído por todo o executivo esteve
esteve presente o Acordo de
Colaboração (Formação em Contexto de Trabalho) a estabelecer entre o
Município de Borba e o Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de
Borba, que tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as
atividades a desenvolver pelos formandos do Curso de Educação e Formação
de Jovens – Instalação e Reparação de Computadores (Tipo 2, Nível 2), durante
a formação prática em contexto real de trabalho, cuja aprovação foi proposta
pelo Senhor Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Presidente.
Seguidamente o Senhor Presidente colocou o Acordo à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento
nº.4.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 22 de maio de 2013
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PONTO 2.6 – 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:----------------------• Na inauguração da FIAPE em Estremoz;------------------------------------------------------• Na Assembleia Intermunicipal da GESAMB;-----------------------------------------------• Na sessão de abertura, numa visita ao Concelho, no âmbito da ação de
formação “Rota Tons de Mármore”;-------------------------------------------------------------• Na Comissão de Acompanhamento do QREN, em Barrancos;------------------• Na Assembleia Geral da ARECBA;---------------------------------------------------------------• No Conselho Executivo da CIMAC.---------------------------------------------------------------O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes Informações:-------------------------------------------Informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Programa “Noites de Verão” – em fase de preparação;------------------------------• Reunião sobre o dia do Associativismo, cuja realização ficou agendada
para meados de Setembro;---------------------------------------------------------------------------• Vai realizar-se o “Festival do Petisco” dias 7, 8 e 9 de Junho próximo. Os
restaurantes aderentes à organização deste projeto, tal como já foi
referido na última reunião de Câmara, são a “Tasca dos Coelhos”,
“Cervejaria Arado”, “Restaurante o Espiga” e “Cervejaria Cafetaria a
Cidade”;---------------------------------------------------------------------------------------------------------• Realização de reuniões para tratar assuntos relacionados com as Festas
em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos, bem como reuniões com as
Associações que vão desenvolver as Festas de Santiago de Rio de
Moinhos, Orada e Barro Branco, para tentar ver os apoios possíveis a
acordar entre as partes.--------------------------------------------------------------------------------O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes informações:-------------------------------------------------------------informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• A equipa de Sapadores Florestais, em conjunto com outra equipa, continua
com a limpeza de ervas, dando prioridade às zonas envolventes aos
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loteamentos. Ainda esta semana vão avançar com a limpeza junto das
estradas rurais e municipais;----------------------------------------------------------------------------• Arranjo da cobertura do Mercado Municipal em virtude de algumas
infiltrações existentes e de alguns pedidos por parte dos lojistas;------------------• Arranjo Paisagístico no Loteamento do Chalé, junto das habitações sociais;• Zona da Praça – criação de um lugar de estacionamento para deficientes,
por solicitação da APD (Delegação e Borba);-------------------------------------------------• Tapagem de covas e peladas em várias estradas municipais do Concelho,
par que, posteriormente, se proceda à pavimentação de alguns dos troços
mais degradados;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 seis páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.----------------------

O Presidente da Câmara
___________________________

A Coordenadora Técnica
__________________________
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