ATA Nº.17/2012
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPALDE BORBA
REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2012
Ao primeiro dia do mês de agosto 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 Joaquim José Serra Silva, sob a
Presidência do Senhor Vice-Presidente Humberto Luís Russo Ratado, em
substituição do Senhor Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá que,
por motivos inerentes à autarquia, não pode estar presente.------------------------------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 31 de julho de 2012,
que acusou um total de disponibilidades de 1.622.804,79 €----------------------------------

-------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a autarquia-------------------O Senhor Vice 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 por parte dos restantes eleitos, o
senhor Vice Presidente informou que, de acordo com o Regimento da Câmara
Municipal de Borba, a próxima reunião de Câmara ocorreria dia 15 de Agosto
próximo. Contudo, e tendo em conta que coincide com um feriado nacional, a
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mesma reunião transitará para o dia útil seguinte, ou seja, para dia 16 de
Agosto às 15.00horas.---------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, apresentou a seguinte proposta de alteração à ordem do dia:---Proposta de Alteração à Ordem do Dia-----------------------------------------------Por proposta do Senhor Vice Presidente deverá ser incluído na ordem do dia o
seguinte ponto:
ponto “Apoio às Festas em Honra de Nª Senhora de Orada”. Com a
inclusão deste ponto, o ponto 2.5 (Atividades da Câmara) passará a ponto 2.6.-A proposta foi colocada à votação tendo sido deliberado
deliberado,
berado, por unanimidade,
unanimidade, a
sua aprovação.
aprovação -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia passou a ser a seguinte:--------------------------------------------------------------Ponto 2.1 – Aprovação da Ata Nº.16/2012-------------------------------------------------------------Ponto 2.2 – Toponímia ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.3 – Apresentação de proposta de candidatura ao Programa Vida
Emprego ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.4
2.4 – Marcação de Hastas Públicas para adjudicação de Lojas do
Mercado Municipal de Borba---------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.5 – Apoio às festas em honra de Nª Senhora de Orada -------------------------Ponto 2.6
2.6 – Atividades da Câmara--------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.16/2012----------------------Previamente distribuída por todo o executivo, esteve
esteve presente a Ata
Ata nº.1
nº.16
.16/2012,
que,
que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, com dois votos a favor e
duas abstenções. ------------------------------------------------------------------------------Votaram a favor os senhores Vereadores Hugo Alexandre Godinho Mendanha
e Rosa Maria Basílio Véstia. Abstiveram-se os senhores vereadores Humberto
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Luís Russo Ratado e Joaquim José Serra Silva, por não terem participado na
reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.2 – ATRIBUIÇÃO DE TOPONIMIA----------------------------Tendo em conta
conta informação técnica e planta de localização (que se arquiva
em pasta anexa como documento nº.1) por proposta do Senhor Vice
Presidente deverá ser atribuído o seguinte nome de Rua:-----------Rua ----------------------------------------------------------------------• Rua Quinta da Palhota – inserida no perímetro urbano de Orada.-------O senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado
por unanimidade a sua aprovação. ------------------------------------------------------------------O Sr. vereador Joaquim Serra votou favoravelmente a proposta apresentada e
sugeriu que a Câmara procedesse em simultâneo á atribuição do nº de polícia
e informasse os moradores.-----------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.3 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE
CANDIDATURA AO PROGRAMA VIDA EMPREGO-------------------Presente informação técnica e ficha de projeto (que se arquivam em pasta
anexa como docs. nº 2) o Município de Borba, pretende apresentar uma
candidatura ao Programa Vida Emprego, no âmbito da medida Apoio ao
Emprego, do IEFP – Delegação Regional de Évora, que visa apoiar no emprego,
cidadãos que recuperam de situações de dependência de substancias
psicoativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Desta forma, e face ao acima exposto, o senhor Vice Presidente colocou a
proposta de candidatura à votação tendo sido deliberado,
deliberado, por unanimidade,
unanimidade, a
sua aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 01 de agosto de 2012
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PONTO 2.4 – MARCAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA
ADJUDICAÇÃO DE LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL------------Por proposta do Senhor Vice Presidente deverá ser marcada hasta pública,
pública
para dia 16 de Agosto de 2012, a realizar no Salão Nobre dos Paços do
Concelho,
Concelho pelas 10:00 horas para adjudicação das seguintes lojas no Mercado
Municipal de Borba, com as seguintes condições:----------------------------------------------Talho----------------------------------------------------------------Talho------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 130 Euros--------------------------------------------------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 390 Euros-----------------------------------------------------------------------Euros-----------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------Arrecadação-----------------------------------Arrecadação-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 40 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 120 Euros-----------------------------------------------------------------------Euros-----------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------Loja nº 2 N ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 180 Euros------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 540 Euros-----------------------------------------------------------------------Euros-----------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------Loja nº 3 N ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 180 Euros--------------------------------------------------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 540 Euros-----------------------Euros----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------Loja nº 4 N ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 180 Euros--------------------------------------------------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 540 Euros-----------------------------------------------------------------------Euros-----------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------Loja nº 5 N ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 220 Euros-----------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 660Euros
660Euros------------------------------------------------------------------------Euros------------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 01 de agosto de 2012
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Loja nº 6 N ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 220 Euros--------------------------------------------------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 660Euros
660Euros--------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lances Mínimos – 5 Euros----------------------------------------------------------------------------Euros----------------------------------------------------------------------------Loja nº 7 N ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renda mensal – 200 Euros--------------------------------------------------------------------------Euros--------------------------------------------------------------------------Base de licitação – 600 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 lojas não forem adjudicadas no dia anunciado por falta de interessados,
poderão as mesmas ser 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi analisada e discutida e o Senhor vereador Joaquim Serra,
durante o período de discussão, levantou algumas questões, entre as quais, se
o espaço destinado a arrecadação poderia, ou não, ser adjudicado por
qualquer interessado, ou se deveria ser apenas por pessoas já instaladas no
mercado, e se as hastas públicas estavam a ser feitas ou não de acordo com o
regulamento atualmente em vigor ou com o novo regulamento que se
encontra em discussão pública.----------------------------------------------------------------------------Por terem surgido estas dúvidas a aprovação deste ponto transita para a
próxima reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.5 – APOIO ÀS FESTAS EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DE ORADA --------------------------------------------------------Tendo em conta o pedido de apoio solicitado pela Paróquia de Nossa Senhora
da Orada (que se arquiva em pasta anexa como documento nº 3) e de acordo
com o estipulado na alínea b) do nº 4 do artº 64º da Lei 169/99 de 18 de
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Setembro com as alterações introduzidas pela Lei 5A /2002 de 11 de Janeiro, o
senhor ViceVice- Presidente propôs:-------------------------------------------------------------------propôs
• Atribuição de subsídio à Paróquia de Nossa Senhora da Orada no valor
de 1.470,00 €, para apoio ao pagamento da Banda Filarmónica do Centro
Cultural de Borba.-----------------------------------------------------------------------------------------• Apoio logístico através do empréstimo de materiais.----------------------------------Seguidamente o senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo
sido deliberado por unanimidade a sua aprovação -----------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.6 – ATIVIDADES DA CÂMARA--------------------------------O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes Informações:-----------------------------------------------------------------------------------------Informações:------------------------------------------------------------------------------------------

● Em parceria com o Sport Clube Borbense e o Grupo União Veteranos
Borbenses realizou-se a Festa Azul e Branca no Pavilhão de Eventos; ---------------● Preparação do ano letivo 2012/2013;-----------------------------------------------------------------● Relativamente ao Projeto RELER, houve uma entrega na ordem dos 60 livros
escolares dos quais já entregaram 53; ----------------------------------------------------------------O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes informações:-----------------------informações:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● Início do período de prevenção e vigilância por parte dos sapadores
florestais;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------● Na circular externa de Borba - Colocação de betuminoso ao longo do troço
que faz a ligação às novas instalações da Adega;------------------------------------------------● Início das obras na zona do Chalé, na vertente norte (saída de Borba em
direção ao Barro Branco)---------------------------------------------------------------------------------------● Apoio logístico às festividades do Concelho;-----------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 01 de agosto de 2012
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Antes de dar a reunião por encerrada o Senhor Vice 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 Vice Presidente deu a reunião por
encerrada, pelas doze horas 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.-------------------------------------------------
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