ACTA Nº.22/2012
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012
Aos dez dias do mês de outubro 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 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 09 de outubro de
2012, que acusa um total de disponibilidades de 1.411.311,13 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 Joaquim Serra e colocou as seguintes
questões:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª questão – sobre a resposta da ARS ao ofício que a Câmara lhe dirigiu sobre
a possibilidade de encerramento do atendimento permanente do Centro de
Saúde de Estremoz. Entende que a resposta dada “abre porta a muita coisa”,
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ou seja, respondem que não sabem o que se vai fazer mas sabem que o
estudo aponta para o encerramento. Entende que devem ficar atentos porque
pode haver desenvolvimento daquela situação que é muito grave, tendo em
conta que apontam para mais cortes na saúde no novo orçamento.------------------2ª questão – perguntou qual o ponto da situação em relação ao Contrato
Compromisso com a Associação BARBUS. O Senhor Presidente informou que
já houve o pedido de desculpas, por parte, da associação BARBUS. O assunto
vai agora ser novamente analisado pelo vereador Humberto e a Consultora
Jurídica da Câmara, para posterior decisão.---------------------------------------------------------Proposta de Alteração à Ordem do Dia-----------------------------------------------Por proposta do Senhor Presidente deverá ser incluído o seguinte ponto na
ordem do dia:
dia “Fixação de Preços a praticar para exploração de Restauração e
Similares na Festa da Vinha e do Vinho 2012”. Com a inclusão deste ponto o
ponto 2.10 passa a ponto 2.11.-------------------------------------------------------------------------------sido
do deliberado, por
O Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo si
unanimidade, a sua aprovação.-----------------------------------------------------------------------------aprovação

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia passou a ser a seguinte:--------------------------------------------------------------Ponto 2. Ordem do Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1 – Requerimento--------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.2 – Fixação de Preços de entradas na Festa da Vinha e do Vinho 2012--Ponto 2.3 – Anulação de procedimento concursal para quatro lugares de
assistentes técnicos ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.4 – Adenda – Ação Social Escolar – Ano letivo 2012/2013----------------------Ponto 2.5 – Adenda ao Protocolo estabelecido entre a Cerciestremoz e o
Município de Borba para realização de um estágio.---------------------------------------------
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Ponto 2.6 – Aprovação de Contrato de Subvenção a celebrar com a
Intendencia de Rivera, para desenvolvimento subprojecto “Artesanato em Tear
e Lã Rustica – II Fase”, no âmbito do projeto URB-AL III-------------------------------------Ponto 2.7 – Autorização para solicitação de propostas para empréstimo de
curto prazo para o ano de 2013------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.8
2.8 – Aprovação de Protocolo de Cooperação com o Banco Espírito
Santo para concessão de Microcrédito no concelho de Borba----------------------------Ponto 2.9
2.9 – Ratificação de contrato de financiamento e respetivas adendas da
operação “Construção da Variante ao Pólo Industrial de Rio de Moinhos”---------Ponto 2.10 – Fixação de Preços a praticar para exploração de Restaurantes e
Similares na Festa da Vinha e do Vinho 2012--------------------------------------------------------Ponto 2.11
2.11 – Atividades da Câmara------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – REQUERIMENTO---------------------------------------------Presente requerimento de Jorge
Jorge da Trindade de Deus Ramos, na qualidade de
proprietário do prédio urbano com o artigo 3220, sito na Avenida do Povo,
números 20, 22 e 24 e Rua Visconde Gião, nºs 9 A e 11, sito na Rua Visconde
Gião, nº.9-A, na freguesia Matriz freguesia, concelho e Borba, requerendo
declaração nos termos da lei nº.107/2001, de 8 de setembro, para efeitos do
exercício de preferência, informando que pretende transacionar a fração com
a letra A, com entrada pela Rua Visconde Gião, nº.9 –A, rés do chão, destinado
a habitação pelo valor de € 20.000,00 (vinte mil euros).----------------------------------------Nos termos da Lei nº.107/2001 de 8 de Setembro, e porque o prédio se
encontra em área de proteção, a Câmara Municipal propõe declarar que não
pretende exercer o direito de preferência na aquisição da referida fração pelo
valor referido.-------referido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 o Senhor Presidente e os Senhores vereadores
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.--Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 10 de outubro de 2012
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PONTO 2.2 – FIXAÇÃO DE PREÇOS DE ENTRADAS NA FESTA
DA VINHA E DO VINHO 2012------------------------------------------------Tendo em conta proposta apresentada pelo vereador Humberto Ratado (que se
arquiva em pasta anexa como documento nº.1) e ao abrigo da alínea j) do nº.1
do artigo 64º da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002,
de 11 de Janeiro, deverão ser fixados os seguintes preços
preços para entrada na
próxima Festa da Vinha e do Vinho.-----------------------------------------------------------------------Vinho.
• Passe – 7€ - permite ao seu portador entrar no recinto da festa durante
todos os dias do certame, quantas vezes pretender por dia (Validade:
desde o início até ao final do certame);------------------------------------------------------• Passe com Desconto de Cartão Jovem Munícipe – 4€ - permite ao seu
portador entrar no recinto da festa durante todos os dias do certame,
quantas vezes pretender por dia (Validade: desde o início até ao final do
certame); Os portadores do Cartão Jovem Munícipe só poderão adquirir
um passe com desconto durante o decorrer do evento.--------------------------------• Passe Sénior (+ de 65 anos) – 4€ - permite ao seu portador entrar no
recinto da festa durante todos os dias do certame, quantas vezes
pretender por dia (Validade: desde o início até ao final do certame);---------Entrada Diária – 2,5€ - permite ao seu portador entrar no recinto da festa
durante todo esse dia, quantas vezes pretender;----------------------------------------• Bilhete para grupos – 1,50€ - este valor será praticado, por pessoa, para
grupos organizados de mais de 20 pessoas. Destina-se a visitas
organizadas por Agências de Viagens e aos promotores de iniciativas
integradas no programa do certame, que devem posteriormente
distribuir os bilhetes pelos participantes nas atividades. Para adquirir
estes bilhetes será indispensável um contacto prévio com a
Organização;-------------------------------------------------------------------------------------------------• LivreLivre-Trânsito - permite ao seu portador entrar no recinto da festa
durante todos os dias do certame, quantas vezes pretender por dia, a
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título gratuito (serão os bilhetes destinados a expositores e convites) –
(Validade: desde o início até ao final do certame);--------------------------------------• Entrada Livre – a título gratuito – crianças até aos 11 anos (inclusive) e
portadores do Cartão Municipal do Idoso;
NOTA:
NOTA Entrada livre nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro. Entrada livre até às
17 horas no dia 16 de novembro.---------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por maioria,
maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção a sua
aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.--

PONTO 2.3 – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL
PARA QUATRO LUGARES DE ASSISTENTES TÉCNICOS--------A Câmara Municipal de Borba deliberou em 28 de setembro de 2012 aderir ao
Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) que, entre outras, inclui medidas
de otimização de recursos humanos e a redução dos respetivos gastos.-----------Atendendo às obrigações que o Município assumiu no âmbito do referido
Programa, é forçoso suspender, até à aprovação definitiva do referido PAEL a
contratação de pessoal.-----------------------------------------------------------------------------------------De todos os programas pendentes de concursos para a contratação de
pessoal, os únicos que não têm candidatos definitivamente admitidos (e logo,
não se gorarem legitimar expetativas dos respetivos destinatários) são:------------1 – Abertura de procedimentos
procedimentos concursais, para constituição de relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo determinado,
determinado para 2 técnicos superiores –
Licenciatura em Inglês (AEC´S); 2 técnicos superiores – Licenciatura Desporto
(AEC´S); 1 assistente operacional (motorista pesados de passageiros –
transporte de crianças); 2 assistentes operacionais (para vigilância no serviço de
transporte coletivo de crianças); 5 assistentes operacionais (animadoras); 2
assistentes operacionais (auxiliares de ação educativa).----------------------------------------Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 10 de outubro de 2012
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2 – Abertura de procedimentos concursais, para constituição de relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas, por tempo indeterminado
indeterminado,
erminado, para 4 lugares de assistentes
técnicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita ao concurso 1 há necessidade
necessidade de o mesmo se manter atentas
as competências
competências da
da autarquia em matéria de educação,
educação, e o contrato de
execução, referente à transferência de competências para os Municípios em
matéria de Educação, assinado em 16 de Setembro de 2008.-----------------------------Assim, e atendendo ao exposto,
exposto, por proposta do Senhor Presidente deverá ser
revogada a alínea b) da
da deliberação de 16 de Agosto de 2012 (Ponto 2.4 –
Proposta de Abertura de Procedimentos Concursais: b) por tempo
indeterminado) e em consequência determinar a anulação
anulação do procedimento
concursal, por tempo indeterminado, para 4 lugares de assistentes técnicos.
técnicos.--s.--Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por maioria, com quatro
quatro votos a favor e uma abstenção, a sua
aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.--Deverá ser dada informação à Assembleia Municipal da deliberação tomada.--------

PONTO 2.4 – ADENDA – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO
LETIVO 2012/2013---------------------------------------------------------------Presente informação técnica (que se arquiva em pasta anexa como
documento nº.2) informando o seguinte:
seguinte ” Após a Reunião de Câmara de 28 de
setembro de 2012, deram entrada no Expediente desta autarquia, ao cuidado
do Sr. Presidente, nove requerimentos de Ação Social Escolar acompanhados
das Declarações de Segurança Social atualizadas e dos Números de
Identificação Fiscal dos seus educandos.-------------------------------------------------------------Depois de analisados os processos entregues e considerando que todos
reúnem os critérios necessários para atribuição de escalão, por proposta do
Senhor vereador Humberto Ratado, deverão ser atribuídos os escalões abaixo
descritos,
descritos, considerando os valores aprovados, em Reunião de Câmara de 12
Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 10 de outubro de 2012
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de setembro de 2012, para aquisição de material escolar e alimentação dos
alunos do 1º. Ciclo e do Pré-Escolar.--------------------------------------------------------------------1º. CICLO DE ESCOLARIDADE
SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR

Borba
Rio
Moinhos
Nora
Total

Alunos com
Escalão A
0

Alunos com
Escalão B
2

Valor
60,00 €

0
3
3

1
0
3

30,00 €
165,00 €
255,00 €

No escalão A serão contemplados 3 alunos, num total máximo de 165,00€.
165,00€.
No escalão B serão contemplados 3 alunos, num total máximo de 90,00€.
90,00€.
SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO - 1º CICLO

Borba
Rio
Moinhos
Nora
Total

Alunos com
Escalão A
0

Alunos com
Escalão B
2

0
3
3

1
0
3

Valor
217,54 €
108,77 €
652,62 €
978,93 €

No escalão A serão contemplados 3 alunos, pelo período de 149 dias de
atividade letiva, num total máximo de 652,62€
652,62€.-----------------------------------------------------No escalão B serão contemplados 3 alunos, pelo período de 149 dias de
atividade letiva, num total máximo de 326,31€.
326,31€.-----------------------------------------------------€.-----------------------------------------------------SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLAR

Borba
Total

Escalão A
1
1

Escalão B
2
2

Valor
508,08 €
508,08 €

No escalão A será contemplado 1 aluno, pelo período de 174 dias de atividade
letiva, num total máximo de 254,04€.
254,04€.--------------------------------------------------------------------€.--------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 10 de outubro de 2012
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No escalão B serão contemplados 2 alunos, pelo período de 174 dias de
atividade letiva, num total máximo de 254,04€.
254,04€.----------------------------------------------------€.----------------------------------------------------Face ao exposto, os valores totais a considerar no âmbito da Ação Social
Escolar para o Ano Letivo 2012/2013 passam a ser os seguintes:------------------------seguintes:------------------------Aprovado em
Reunião de
Câmara de
12/09/2012
Subsídio para
material escolar 1º. Ciclo
Subsídio de
Alimentação - 1º.
Ciclo
Subsídio de
Alimentação - PréEscolar
Total

Aprovado em A aprovar em
Reunião de
Reunião de
Câmara de
Câmara de
28/09/2012
10/10/2012

4.745,00 €

225,00 €

255,00 €

20.726,16 €

911,04 €

978,93 €

7.608,06 €
33.079,22 €

924,91 €
2.060,95 €

508,08€
1.742,01€
€
1.742,01

Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------aprovação.---------------------------------------------------

PONTO 2.5 – ADENDA AO PROTOCOLO ESTABELECIDO
ENTRE A CERCIESTREMOZ E O MUNICÍPIO DE BORBA PARA
REALIZAÇÃO DE UM ESTÁGIO-------------------------------------------Previamente distribuída por todo o executivo esteve
esteve presente Adenda ao
protocolo estabelecido entre a Cerciestremoz e o Município de Borba,
aprovado em reunião de Câmara de 11 de Maio de 2011,
2011 que consiste na
modificação dos artigos 1º, 2º, 6º e 7º do referido protocolo, cuja aprovação foi
proposta pelo Senhor Presidente.--------------------------------------------------------------------------Presidente.---------------------------------------------------------------------------
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Após as explicações dadas pelo vereador Humberto Ratado, o Senhor
Presidente colocou a proposta à votação tendo
tendo sido deliberado, por
unanimidade, a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------aprovação.----------------------------------------------------------------------------Ficará cópia da referida Adenda arquivada em pasta anexa como documento
nº.3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.6 – APROVAÇÃO DE CONTRATO DE SUBVENÇÃO A
CELEBRAR COM A INTENDENCIA DE RIVERA, PARA
DESENVOLVIMENTO DO SUBPROJETO “ARTESANATO EM
TEAR E LÃ RUSTICA – II FASE”, NO ÂMBITO DO PROJETO
URB-AL III--------------------------------------------------------------------------Previamente distribuído por todo o executivo esteve
esteve presente Contrato de
Subvenção a celebrar entre o Município de Borba e a Intendencia
Intendencia
Departamental de Rivera, tendo em vista a execução da ação intitulada
“Artesanato em Tear e Lã Rústica – II Fase” do projeto “Aglomerados Urbanos
em Área Protegida: Métodos para Promover o Desenvolvimento
Socioeconómico da População com a Tutela da Natureza”.--------------------------------Tendo em conta informação apresentada pelo Chefe de Divisão (que se
arquiva em pasta anexa como documento nº.4) o Senhor Presidente propôs
propôs a
aprovação do Subprojeto “Artesanato
“Artesanato em Tear e Lã Rústica – Fase II”, bem
como do Contrato de Subvenção a celebrar com a Intendencia Departamental
de Rivera.-----------------------------------------------------------------------------------------------Rivera.-----------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado,
deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, a sua
aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.---
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PONTO 2.7 – AUTORIZAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE
PROPOSTAS PARA EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA O
ANO DE 2013 – APOIO A TESOURARIA---------------------------------Tendo em conta informação do Chefe de Divisão (que se arquiva em pasta
anexa como documento nº 5) a Câmara Municipal de Borba, pretende contrair
um empréstimo de curto prazo, para fazer face a dificuldades de tesouraria,
2013.---------------------------------------------------------------------que possam vir a ocorrer durante o ano civil de 2013.
------------------------------------------O montante máximo a considerar, nesta data, resulta de 10% das receitas já
arrecadadas e dispostas no número 1 do artigo 39º. da Lei das Finanças Locais
(Lei nº.2/2007, de 15 de Janeiro) respeitantes a 2012. Assim, o valor máximo a
considerar
considerar para efeitos de contratação é de (€ 393.
393.129,23) sendo que se
propõe a solicitação de propostas para o valor máximo de € 250.000,00,
250.000,00 para
da continuidade à estratégia seguida nos últimos anos.--------------------------------------Face ao exposto, e de acordo com a referida informação, por proposta do
Senhor Presidente deverão ser solicitadas propostas relativas às condições de
financiamento a pelo menos 3 instituições de crédito.----------------------------------------crédito.----------------------------------------Sobre a proposta em causa o Senhor vereador Joaquim Serra chamou a
atenção para o facto do pedido deste empréstimo não estar previsto na
proposta do PAEL. O PAEL agora começa a ser o instrumento de execução
financeira, e este empréstimo deveria estar no mapa dos empréstimos a
contrair. Contudo, no mapa, constam os juros a pagar pela utilização do
empréstimo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que o facto deste empréstimo estar a ser
solicitado, não significa que se vá utilizar.------------------------------------------------------------O vereador Joaquim Serra referiu que mesmo não sendo utilizado, em termos
daquilo que é a previsão da receita tem que constar no PAEL.----------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------aprovação.---------------------------------------------------
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PONTO 2.8 –
APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO COM O BANCO ESPÍRITO SANTO PARA
CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO NO CONCELHO DE BORBAPor terem surgido dúvidas quanto ao conteúdo do Protocolo foi decido, entre o
executivo, que este ponto transite para uma próxima reunião de Câmara.----------

PONTO
2.9
–
RATIFICAÇÃO
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO E RESPETIVAS ADENDAS DA OPERAÇÃO
“CONSTRUÇÃO DE VARIANTE AO PÓLO INDUSTRIAL DE RIO
DE MOINHOS”--------------------------------------------------------------------Previamente distribuídos por todo o executivo esteve
esteve presente Contrato de
financiamento e respetivas Adendas ao mesmo,
mesmo, estabelecidos entre a
Autoridade de Gestão do Programa Operacional do Alentejo (INALENTEJO) e o
Município de Borba, referentes à Operação “Construção da Variante de
Acesso ao Pólo
Pólo Industrial
Industrial de Rio de Moinhos”.--------------------------------------------Moinhos”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta informação apresentada pelo Chefe de Divisão (que se
arquiva em pasta anexa como documento nº.6) o Senhor Presidente propôs
propôs a
ratificação de:---------------------------------------------------------------------------------------------------------de
• Contrato de Financiamento da operação nº.ALENT-09-0550-FEDER000621 – Construção da Variante de acesso ao Pólo Industrial de Rio de
Moinhos, assinado em 15/07/2012 (em anexo);-------------------------------------------• Adenda ao Contrato de Financiamento da operação nº.ALENT-09-0550FEDER-000621 – Construção da Variante de acesso ao Pólo Industrial de
Rio de Moinhos, assinada em 15/10/2012 (em anexo);-----------------------------• Adenda ao Contrato de Financiamento da operação nº.ALENT-09-0550FEDER-000621 – Construção da Variante de acesso ao Pólo Industrial de
Rio de Moinhos, assinada em 02/11/2010 (em anexo);--------------------------------
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• Adenda ao Contrato de Financiamento da operação nº.ALENT-09-0550FEDER-000621 – Construção da Variante de acesso ao Pólo Industrial de
Rio de Moinhos, assinada em 21/09/2012 (em anexo);-------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta
proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------aprovação.-------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.10 – FIXAÇÃO DE PREÇOS PARA EXPLORAÇÃO DE
RESTAURAÇÃO E SIMILARES NA FESTA DA VINHA E DO
VINHO 2012------------------------------------------------------------------------Tendo em conta proposta apresentada pelo vereador Humberto Ratado (que se
arquiva em pasta anexa como documento nº.7) e ao abrigo da alínea j) do nº.1
do artigo 64º da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002,
de 11 de Janeiro, deverão ser fixados os seguintes preços
preços a praticar para
exploração de Restaurantes e Similares na Festa da Vinha e do Vinho 2012.-----2012.
1. Preços a praticar para exploração de Restaurantes---------Restaurantes------------------------------------------------------------------------------Serão disponibilizados para exploração quatro espaços/restaurantes,
com uma esplanada com aproximadamente 60m2. Dois destes espaços
são constituídos por duas cozinhas totalmente equipadas e os outros
dois espaços são constituídos por uma cozinha totalmente equipada e
um espaço com as mesmas dimensões vazio, com ligações de água,
esgoto e eletricidade.------------------------------------------------------------------------------------• Para a atribuição dos espaços constituídos por uma cozinha totalmente
equipada e um espaço com as mesmas dimensões vazio, propôspropôs-se o
valor base de 1.200,00€
1.200,00€ + IVA cada.------------------------------------------------------------• Para a atribuição dos espaços constituídos por duas cozinhas
totalmente equipadas, propôspropôs-se o valor base de 1.400,00€
1.400,00€ + IVA cada.--2. Preços a praticar para exploração de Bares na Tenda de Espetáculos
Serão disponibilizados para exploração quatro espaços, de 4x3m,
destinados ao funcionamento de bares na Tenda de Espetáculos.
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• Para a atribuição destes espaços, propôspropôs-se o valor base de 500,00€
500,00€ +
IVA cada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Em ambos os casos, caso exista mais interessados do que espaços a atribuir,
os valores de adjudicação podem vir a ser superiores aos preços agora
apresentados, por proposta dos interessados.------------------------------------------------------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 o Senhor Presidente e os Senhores vereadores
Humberto Luís Russo Ratado, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa
Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.---

PONTO 2.11 – 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 Congresso da ANMP, em Santarém, relativamente à posição que já é
conhecida e que gerou a controvérsia que todos conhecemos;--------------• Numa reunião na CCDRA com o representante dos Municípios, sobre a
candidatura “Abertura da Porta do Castelo e Iluminação da Fonte das
Bicas”;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------• No Conselho Executivo da CIMAC;---------------------------------------------------------------O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes Informações:--------------------------------Informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Desenvolvimento de todo o procedimento da Festa da Vinha e do Vinho.
Está a ser ultimado o programa definitivo. Deu conhecimento do
programa provisório ao restante executivo;-------------------------------------------------• Reunião com a AMPV e os Municípios de Beja e Reguengos de
Monsaraz para preparação dos Fórum Alentejo do Mundo Rural, cujo
Congresso se vai realizar em Santarém, em Junho de 2013. Vão realizarse os Fóruns Regionais, em torno do vinho, e em princípio vai ocorrer a
Ata da Reunião Ordinária Pública da C.M.B. realizada em 10 de outubro de 2012

Página 13

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

discussão de cinco painéis entre Borba e Reguengos. Falta ultimar quias
são os painéis que vão desenvolver em Borba e em Reguengos para
essas conclusões serem remetidas para o Congresso a decorrer em
Santarém, e saber exatamente o compromisso do Município na
organização deste Fórum;---------------------------------------------------------------------------• Participação em reunião com pessoas contatadas pela Liga Portuguesa
Contra o Cancro, e hoje vai decorrer outra reunião com a representante
da Liga Contra o Cancro sobre a iniciativa “Um dia pela Vida”, que
consiste num envolvimento de agentes económicos, dos cidadãos, etc.
no sentido de se organizarem determinadas iniciativas para angariação
de fundos para a Liga. A intervenção do Município é mais em termos
logísticos. Parece-lhe um projeto interessante que envolve a população
para uma causa importante, e de uma forma voluntária, com todos os
contributos na participação e organização de atividades. Posteriormente
será remetido um Protocolo, para aprovação da Câmara, a estabelecer
com a Liga Portuguesa Contra o Cancro.----------------------------------------------------O Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou
as seguintes informações:-------------------------------------------------------------------------------------informações:-------------------------------------------------------------------------------------• Lavagem de contentores – iniciaram ontem a lavagem dos contentores e
devem finalizar hoje ou amanhã;-----------------------------------------------------------------• Preparação do Parque de Feiras para a realização da Feira dos Santos;--• Aldeia da Nora – estão a reparar remendos e roturas tendo em conta o
problema que houve com calcário nas tubagens, e a proceder à
construção de algumas caixas para evitar problemas futuros;------------------• Loteamento do Chalé – finalização das obras, nas duas vertentes, tendo a
equipa passado para o Loteamento da Cerca;---------------------------------------------• Está uma equipa a proceder à limpeza de bermas e valetas ao longo do
concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O vereador Joaquim Serra chamou a atenção paras duas questões:-----------------questões:-----------------1ª questão – Festa da Vinha e do Vinho, chamou a atenção para tentarem
procurar dinamizar ao máximo a iniciativa “Fazer as Onze”, não só na Festa
mas também nas tascas fora da festa, principalmente para os fins de semana,
porque pode ser uma boa forma de divulgação.--------------------------------------------------2ª questão – Feira dos Santos – Chamou a atenção para o fato de se começar,
já este ano, a abordar os feirantes, ouvindo a opinião deles, sobre a data da
próxima feira, porque deixando de ser feriado o dia 1 de Novembro, começa a
ser complicado. Ou se passa para o primeiro fim de semana de Novembro e aí
pode ficar muito próxima da Festa da Vinha e do Vinho e isto em termos de
estrutura e organização não é bom é muito mau. Ou se passa para o último
fim de semana de outubro, porque não havendo feriado o melhor será passa-la
para um fim de semana. Porque realizar a feira numa sexta feira (porque para
o ano o feriado é sexta feira) quem poderá ir à feira serão os reformados da
zona. Esta feira tem vindo a perder todos os anos e agora com esta mudança
poderá ficar ainda pior. Deixa este alerta, porque falta ainda um ano e a
questão poder ser tratada atempadamente.---------------------------------------------------------O vereador Humberto Ratado informou que o Programa da Festa ainda é
provisório, mas a intenção é avançar com a questão da hora do “petisco” para
a restauração. Pretendemos é separar a iniciativa “fazer as onze” do grupo de
aderentes do “Concurso do Petisco” durante a festa. Vamos continuar a fazer a
divulgação da iniciativa “fazer as onze” colocando panfletos junto da Bilheteira
no Pavilhão da Festa. Entretanto vamos ver também se conseguimos ficar com
aderentes suficientes do “Concurso do Petisco” para que também avance,
porque este é direcionado aos participantes na Festa.----------------------------------------O vereador Joaquim Serra sugeriu que deveria haver uma maneira desses
estabelecimentos que aderem ao programa “fazer as onze” estarem
identificados, assim como também os aderentes ao “Concurso do Petisco”
deveriam encontrar também uma forma se serem identificados. -----------------------O vereador Humberto informou que os aderentes à iniciativa “fazer a onze”
foram dez e estão identificados, pois foi entregue a cada um deles uma placa
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para colocarem no exterior do estabelecimento. Quanto aos aderentes do
“concurso do Petisco” também está previsto haver uma divulgação na Festa
através de panfletos junto à Bilheteira.------------------------------------------------------------------O vereador Humberto informou ainda que teve conhecimento, que já houve
uma Agência de Turismo Inglesa que veio à iniciativa “fazer as Onze”, à Tasca
dos Coelhos do Hernâni.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dezasseis páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim,
Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio.-----------------------------------------------------------------------

O Presidente da Câmara
___________________________
A Coordenadora Técnica
___________________________
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