ATA Nº 16/2012
REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2012
Aos dezoito dias do mês de Julho do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de Borba,
com a presença dos Senhores vereadores Hugo Alexandre Godinho
Mendanha, Rosa Maria Basílio Véstia 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, a Senhora Vereadora Sandra Dolores Ganito
Prates em substituição do Senhor vereador Joaquim José Serra Silva que, por
se encontrar de férias, não pode estar presente, e ausente o Senhor Vereador
Humberto Luís Russo Ratado, por também se encontrar de férias, sob a
Presidência do Senhor Ângelo João Guarda Verdades de Sá, presidente da
mesma Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Maria Alexandra
Pereira Abelho Cordeiro, Assistente Técnica, da Câmara Municipal de Borba.--Movimento Financeiro ---------------------------------------------------------------------Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 17 de julho de 2012,
que acusou um total de disponibilidades de 769.890,22€-------------------------------------

-------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 passou
para a ordem do dia.----------------------------------------------------------------------------------------------1

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1 – Aprovação da Ata Nº.15/2012-------------------------------------------------------------Ponto 2.2 – Apresentação da Candidatura, “Regime de Fruta Escolar para o
Ano Letivo 2012/2013”, ao IFAP-----------------------------------------------------------------------------Ponto 2.3 – Aprovação de Acordos no âmbito do Programa de Generalização
do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos do 1º Ciclo do Ensino Básico e de outras
Atividades de Enriquecimento Curricular:-------------------------------------------------------------a) Acordo de Pareceria a estabelecer entre o Município de Borba e o Centro
Cultural de Borba------------------------------------------------------------------------------------------b) Adenda ao Acordo de Colaboração estabelecido entre o Município de
Borba e o Agrupamento de Escolas do Concelho de Borba-----------------------Ponto 2.4
2.4 – Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Borba---------------Ponto 2.5
2.5 – Marcação de Hasta Pública para adjudicação de Lojas do Mercado
Municipal de Borba------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.6
2.6 – Atividades da Câmara--------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.15/2012----------------------Previamente distribuída por todo o executivo, esteve
esteve presente a Ata nº.15
nº.15/2012
.15/2012
que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, com três votos a favor e
uma abstenção.
abstenção. Votaram a favor o senhor Presidente e os senhores vereadores
Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa Maria Basilio Véstia. Absteve-se a
senhora Vereadora Sandra Dolores Ganito Prates. ----------------------------------------------

PONTO 2.2 – APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA, “REGIME
DE FRUTA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2012/2013), AO
IFAP----------------------------------------------------------------------------------Previamente distribuída por todo o executivo, esteve presente a Candidatura
“Regime de Fruta Escolar para o ano letivo 2012/2013”, a apresentar ao IFAP.--IFAP.--2

Tendo em conta informação técnica (anexa) os valores estimados são os
seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. setembro a dezembro de 2012 – 600,00 €-----------------------------------------------------------. janeiro a junho de 2013 – 1.200,00 €--------------------------------------------------------------------De acordo com a referida informação, e por proposta do Senhor vereador
Humberto Ratado, deverá a referida
referida Candidatura ser apresentada ao IFAP.
IFAP.---P.---Ficará cópia dos referidos documentos arquivada em pasta anexa como
documentos nºs.1.)-------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------aprovação.---------------------------------------------------

PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE ACORDOS NO ÂMBITO DO
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS
NOS 3º E 4º ANOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E DE
OUTRAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR:a) Acordo de Parceria a estabelecer entre o Município de Borba e o
Centro Cultural de Borba----------------------------------------------------------Previamente distribuído
distribuído por todo o executivo, esteve presente o Acordo de
Parceria a estabelecer entre a Câmara Municipal de Borba “entidade
promotora” e o Centro Cultural de Borba “entidade parceira”, que tem por
objetivo assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do
Ensino Básico, no que diz respeito às Atividades Lúdico Expressivas
(Expressão Musical), de acordo com o despacho nº.8683/2011 (2ª. Série) de 28
de Junho,, cuja aprovação foi proposta pelo Senhor vereador Hugo Mendanha-Mendanha-O Senhor Presidente não participou na discussão nem na deliberação deste
ponto por se considerar impedido.-----------------------------------------------------------------------Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento
nº.2).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Vereador Hugo Mendanha colocou a proposta à
votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.-------------------aprovação.-------------------3

b) Adenda ao Acordo de Colaboração estabelecido entre o Município
de Borba e o Agrupamento de Escolas do Concelho de Borba-------Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente uma Adenda ao
Acordo de Colaboração estabelecido entre a Câmara Municipal de Borba e o
Agrupamento de Escolas do Concelho de Borba,
Borba, aprovado em reunião de
Câmara de 03 de Agosto de 2011. A Cláusula 10ª do Acordo de Colaboração
prevê a renovação anual automática do disposto no documento referido. A
presente Adenda prevê a atualização dos dados que sofrem alterações para o
ano letivo 2012/2013.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente propôs a aprovação da Adenda ao referido Protocolo de
Colaboração
Colaboração (cuja cópia ficará arquivada em pasta anexa como documento
nº.3) à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.-------aprovação.--------

PONTO 2.4 – PROJETO DE REGULAMENTO DO MERCADO
MUNICIPAL DE BORBA-------------------------------------------------------Previamente distribuído por todo o executivo esteve presente o Projeto de
Regulamento do Mercado Municipal de Borba (cuja cópia ficará arquivada em
pasta anexa como documento nº.4).---------------------------------------------------------------------Câmara
ra Municipal depois
Tendo em conta o estipulado no artº.118º do CPA, a Câma
de apreciar o referido projeto de regulamento deverá submetêsubmetê-lo a discussão
pública, durante o período de 30 dias para recolha de sugestões.---------------------sugestões
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção a sua
aprovação. Votaram a favor o senhor Presidente e os senhores Vereadores
Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa Maria Basílio Véstia. AbsteveAbsteve-se a
senhora Vereadora Sandra Dolores Ganito Prates.-----------------------------------------------Prates.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

PONTO 2.5 – MARCAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA
ADJUDICAÇÃO DE LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL------------Por proposta do Senhor Presidente deverá ser marcada hasta pública,
pública para dia
26 de Julho de 2012,
2012, a realizar no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
Concelho pelas
10,00
10,00 horas para adjudicação das seguintes lojas no Mercado Municipal de
Borba, com as seguintes condições:---------------------------------------------------------------------• Loja nº.3 sita no r/chão-----------------------------------r/chão--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 130 Euros--------------------------------------------------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 390 Euros---------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------• Loja nº.4 sita no r/chão-----------------------------------r/chão--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 130 Euros--------------------------------------------------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 390 Euros-----------------------------------------------------------------------Euros-----------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Loja nº.8 sita no r/chão-----------------------------------r/chão--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 130
130 Euros--------------------------------------------------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 390 Euros-----------------------------------------------------------------------Euros-----------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------A adjudicação será de acordo com o regulamento em vigor, podendo os
interessados consultar ou solicitar junto dos serviços administrativos da
Autarquia
Se as
as lojas
lojas não forem
forem adjudicadas
adjudicadas no dia anunciado por falta de interessados,
poderão
poderão as mesmas
mesmas ser concessionadas
concessionadas, em qualquer momento, pelo valor da
base de licitação acrescido do valor de um lance, não sendo necessário a
marcação de nova hasta pública para o efeito.-----------------------------------------------------efeito.-----------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade,
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------aprovação.--------------------------------------------------5

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:-----------

► Num seminário, na C.C.D.R em Évora, onde foram apresentadas pelo
Senhor Secretário de Estado Adjunto da Economia, uma série de medidas de
apoio ao crescimento e às empresas através de uma parceria entre a CCDR e
a Associação dos Técnicos de Contas; -----------------------------------------------------------------►Numa reunião no Inalentejo em Évora sobre reprogramação do QREN; ------►Numa reunião na ADRAL com todos os presidentes das CIM’S do Alentejo
cujo objetivo foi a tomada de decisões sobre algumas questões pendentes
nomeadamente a abertura de um escritório para os municípios do Alentejo em
Bruxelas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------►Numa reunião com a REFER sobre um encontro que se prevê realizar em
Évora sobre Ecopistas; -------------------------------------------------------------------------------------------►Na abertura do Congresso Global Stone no Cevalor; ---------------------------------------►No lançamento da primeira pedra para a construção do Centro de Apoio
Luis da Silva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------►Reunião com os Presidentes das Câmaras de Estremoz, de Vila Viçosa, e
com os representantes da Refer; ------------------------------------------------------------------------O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes informações:-------------------------------------------------------------------------------------informações:--------------------------------------------------------------------------------------

►Início do asfaltamento da circular externa de Borba – estrada que passa
junto às novas instalações da Adega; ------------------------------------------------------------------►Colocação de escadarias na Urbanização da Cerca para posterior
calcetamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------►Diversas reparações no Edifício do Centro Cultural; ---------------------------------------►Apoio logístico às iniciativas de âmbito cultural promovidas no Concelho; ---6

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 onze horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata,
composta por sete 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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