ATA Nº.26/2012
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2012
Aos cinco dias do mês de dezembro 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, Rosa
Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra Silva, sob a presidência do Senhor
Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente da mesma Câmara.----------------Faltou à reunião o Senhor vereador Hugo Alexandre Godinho Mendanha, por
se ter deslocado a uma consulta médica. A falta foi colocada à consideração
do executivo que aceitou a justificação.-------------------------------------------------------------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 04 de dezembro de
2012, que acusa um total de disponibilidades de 1.175.973,89 €.-------------------------

---------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 deixando o seu repúdio e
descontentamento pela aprovação do Orçamento de Estado e também pela
prepotência deste Governo em ir para a frente com a Reforma Administrativa
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das Freguesias, contra tudo e contra todos, contra o Poder Local instalado,
contra os Órgãos do Poder Local que decidem sobre o seu território, e fazendo
uma frente num assunto que parece não fazer sentido para as maioria dos
Municípios, o que só revela as tentativas totalitárias deste Governo.------------------O Senhor Presidente referiu estar de acordo com este repúdio apresentado
pelo vereador Joaquim Serra.---------------------------------------------------------------------------------Ainda neste período o Senhor Presidente informou que a próxima reunião de
Câmara, realizarrealizar-sese-á dia 20 próximo
próximo,
imo, pelas 15:00 horas.-------------------horas.------------------------------------------------------------------------Não tendo sido apresentado mias nenhum assunto o Senhor Presidente
apresentou a seguinte proposta de alteração à ordem do dia:-----------------------------Proposta de Alteração à Ordem do Dia-----------------------------------------------Por proposta do Senhor Presidente deverá ser incluído
incluído na ordem do dia o
seguinte ponto:
ponto “Adenda – Ação Social Escolar – Ano letivo 2012/2013”. Com a
inclusão destes pontos, o ponto 2.5 (Atividades da Câmara) passa a aponto
2.6.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.
aprovação.---------------------------------------------------ovação.----------------------------------------------------

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia passou a ser a seguinte:--------------------------------------------------------------Ponto 2. Ordem do Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1
2.1 – Aprovação das Atas nºs 23/2012, 24/2012 e 25/2012-------------------------Ponto 2.2
2.2 – Aprovação de Plano Anual de Feiras--------------------------------------------------Ponto 2.3
2.3 – Aprovação de Proposta de Revogação de Deliberações da Câmara
Municipal que aprovaram a celebração de Contratos de Subvenção para
participação dos Municípios Sócios da América Latina no URBSocial 2012------Ponto 2.4
2.4 – Pedido de Autorização à Assembleia Municipal para Contratação
de Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 2013 para apoio a tesouraria------Ponto 2.5 – Adenda – Ação Social Escolar – Ano letivo 2012/2013----------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 05 de dezembro de 2012
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Ponto 2.6
2.6 – Atividades da Câmara-------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ATAS NºS. 23/2012, 24/2012 e
25/2012------------------------------------------------------------------------------Previamente distribuídas por todo o executivo foram presentes as Atas nºs.
23/2012, 24/2012 e 25/2012 que, depois de analisadas foram aprovadas da
seguinte forma:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------forma:---------------------------------------------------------------------------------------------Ata 23/2012 – Aprovada por maioria, com três votos a favor e uma abstenção.
Votaram a favor os Senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado, Rosa
Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra Silva. Absteve-se o Senhor
Presidente por não ter participado na reunião.-----------------------------------------------------Ata nº.24/2012 – Aprovada por maioria, com três votos a favor e uma
abstenção. Votaram a favor os Senhores vereadores Humberto Luís Russo
Ratado, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra Silva. Absteve-se o
Senhor Presidente por não ter participado na reunião.----------------------------------------Ata nº.25/2012 – Aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------unanimidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retificação à ata nº.18/2012
nº.18/2012 de 16 de agosto de 2012----------------------------------------2012------------------------------------------------------------------------------------Tendo havido um erro de escrita na referida ata, informa-se o seguinte:
“Apesar de no Município de Borba não estar definida sequer qualquer “ZEP”
certo é que, por lapso, na deliberação de 16 de agosto último relativa à taxa
municipal sobre imóveis para o ano de 2013 figura na respetiva alínea e) “o
agravamento de 20% para prédios degradados (definidos na ZEP) com base no
nº.8 do artigo 112º do Código do Imposto Municipal”.----------------------------------------Só aquando da inserção da referida deliberação no Portal das Finanças, os
serviços alertaram para o lapso.----------------------------------------------------------------------------Assim, e porque se trata de manifesto erro de escrita, a Câmara Municipal de
Borba deverá deliberar retificar naquela parte a deliberação de 16 de agosto e,
onde se lê: “definidos
“definidos na ZEP” deverá lerler-se: “sitos no Centro Histórico”.
Histórico”.-----------

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 05 de dezembro de 2012

Página 3

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

Mais deverá deliberar solicitar à Assembleia Municipal a retificação, neste
particular, da sua deliberação de 05 de Setembro último que, sob proposta da
Câmara Municipal, aprovou as taxas para o ano de 2013.------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------------aprovação.----------------------------------------------------

PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE PLANO ANUAL DE FEIRAS------Previamente distribuído por todo o executivo, e por proposta do Senhor
Presidente, esteve
esteve presente o Plano Anual de Feiras para o ano de 2013,
conforme estipulado no nº.2 do artigo nº.7º do Decreto-Lei nº.42/2008, de 10 de
Março, cuja aprovação foi proposta pelo Senhor Presidente.--------------------Presidente
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------------aprovação.---------------------------------------------------Ficará cópia do referido Plano arquivado em pasta anexa como documento
nº.1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE PROPOSTA DE REVOGAÇÃO
DE DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL QUE
APROVARAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE
SUBVENÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
SÓCIOS DA AMÉRICA LATINA NO URBSOCIAL 2012--------------Previamente distribuído por todo o executivo esteve
esteve presente informação
apresentada pelo Chefe
Chefe de Divisão (cuja cópia ficará arquivada e pasta anexa
como documento nº.2) referindo o seguinte: ”Atendendo a que, a Câmara
Municipal de Borba, na sua reunião ordinária pública, de 28/09/2012, deliberou
favoravelmente à aprovação de celebração de contratos de subvenção, com
um pressuposto que não se veio a verificar, deverão ser revogadas as
deliberações anteriormente aprovadas, nomeadamente:”
nomeadamente:”-----------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 05 de dezembro de 2012
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1. Revogação da deliberação de Câmara Municipal que aprovou a celebração
de Contrato de Subvenção entre o Município de Borba e o Município de
Alegrete, para participação de um representante no URBsociAL 2012, até ao
montante máximo de € 1.200,00 (ponto 2.10 da ordem do dia);------------------------dia);------------------------2. Revogação da deliberação de Câmara Municipal que aprovou a celebração
de Contrato de Subvenção entre o Município de Borba e o Município de
Sant´Ana do Livramento, para participação de um representante no
URBsociAL 2012, até ao montante máximo de € 1.200,00 (ponto 2.11 da
ordem do dia);------------------------------------------------------------------------------------------------------dia);------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Revogação da deliberação de Câmara Municipal que aprovou a celebração
de Contrato de Subvenção entre o Município de Borba e o Município de
Quaraí, para participação de um representante no URBsociAL 2012, até ao
montante máximo de € 1.200,00 (ponto 2.12 da ordem do dia);-----------------------dia);--------------------------------------------------4. Revogação da deliberação de Câmara Municipal que aprovou a celebração
de Contrato de Subvenção entre o Município de Borba e o Município de
Rosário do Sul, para participação de um representante no URBsociAL 2012,
até ao montante máximo de € 1.200,00 (ponto 2.13 da ordem do dia);--------------dia);--------------5. Revogação da deliberação de Câmara Municipal que aprovou a celebração
de Contrato de Subvenção entre o Município de Borba e a Intendencia
Departamental de Rivera, para participação de um representante no
URBsociAL 2012, até ao montante máximo de € 1.200,00 (ponto 2.14 da
ordem do dia).
dia).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a referida informação, por proposta do Senhor Presidente,
deverão ser revogados os pontos
pontos acima referidos da deliberação de
28.09.2012.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.09.2012.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 05 de dezembro de 2012
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PONTO 2.4 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À ASSEMBLEIA
MUNICIPAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE
CURTO PRAZO PARA O ANO DE 2013 PARA APOIO A
TESOURARIA---------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação de Câmara tomada em 10 de outubro de 2012,
foram solicitadas propostas relativas às condições de financiamento para
empréstimo de curto prazo, para o ano de 2013, (no montante máximo de €
250.000,00) às seguintes instituições bancárias: Caixa Geral de Depósitos,
Caixa Agrícola, Banco Santander Totta, Millenium BCP, Banco Português de
Investimento, Banco Internacional de Crédito e Banco Espírito Santo.---------------Presente informação do Chefe de divisão (cuja cópia ficará arquivada em
pasta anexa como documento nº.3) referindo que foram apresentadas
Depósitos
pósitos e
proposta pelas seguintes instituições bancárias: Caixa Geral de De
Banco Santander Totta.-------------Totta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim,
Assim tendo por base a análise efetuada às mesmas, e após audiência prévia
dos interessados, de acordo
acordo com a referida informação,
informação o Senhor Presidente
propôs
propôs que a Câmara Municipal solicite autorização à Assembleia Municipal
de Borba para contratação de Empréstimo de Curto Prazo até ao montante de
€ 250.000,00 ao Santander Totta.---------------------------------------------------------------------------Totta.
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por
unanimidade, a sua aprovação.-----------------------------------------------------------------------------aprovação.------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.5 – ADENDA – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO
LETIVO 2012/2013---------------------------------------------------------------Presente informação técnica (que se arquiva em pasta anexa como
documento nº.4) informando o seguinte:
seguinte ” Após a Reunião de Câmara de 24 de
outubro de 2012, deu entrada no Expediente desta autarquia, ao cuidado do Sr.
Presidente, um requerimento de Ação Social Escolar acompanhado da
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 05 de dezembro de 2012
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Declaração de Segurança Social atualizada e do Número de Identificação
Fiscal do aluno.------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisado o processo entregue e considerando que reúne os
critérios necessários para atribuição de escalão, por proposta do Senhor
vereador Humberto Ratado, deverá ser atribuído o escalão abaixo descrito,
considerando os valores aprovados, em Reunião de Câmara de 12 de setembro
de 2012, para aquisição de material escolar e alimentação dos alunos do 1º.
Ciclo e do Pré-Escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------ENSINO PRÉ-ESCOLAR
SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO – PRÉ ESCOLAR

Borba
Total

Alunos com Escalão A Alunos com Escalão B
0
1
0
1

Valor
80,30 €
80,30 €

No escalão B será contemplado 1 aluno, pelo período de 110 dias de atividade
letiva, num total máximo de 80,30 €.----------------------------------------€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:-------------------------

Subsídio para material escolar - 1º. Ciclo
Subsídio de Alimentação – 1º Ciclo
Subsídio de Alimentação – Pré-Escolar

Total

Aprovado em Reunião
de Câmara até
07/11/2012
5.280,00 €
22.805,93€
9.160,77 €

Aprovar em Reunião de
Câmara de 05/12/2012

37.246,70 €

0,00 €
0,00 €
80.00 €

80,30 €

Depois de analisarem a proposta o Senhor Presidente colocoucolocou-a à votação
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 05 de dezembro de 2012
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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:-----------• Numa reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Moura para
ver a possibilidade de integrar a ARECBA na ADRAL;--------------------------------• Numa reunião na ARS de Évora sobre a situação do Hospital de Elvas;
• Recebeu uma Delegação de 12 Polacos (Presidente de Câmaras) que
visitaram o Alentejo através do Agrupamento Monte;--------------------------------• Numa reunião, que ele solicitou, com os técnicos da EPAL, sobre a
questão das fugas de água. Havia fugas em Santiago de Rio de Moinhos
na ordem dos 22m3/hora, mas neste momento já está nos 7m3/hora. Em
Borba também há fugas na ordem dos 22 m3/hora, e estão os
canalizadores a tratar desta questão. Já detetaram algumas no Bairro 1º
de Maio, e outras na Quinta da Parta. Na eventualidade, dos
canalizadores não conseguirem detetar mais fugas, a empresa tem uma
aparelhagem mais sofisticada e vem tratar desta questão.------------------------• Na iniciativa “Um dia pela Vida” no Pavilhão de Eventos e na Sessão de
Fados, no âmbito da iniciativa “Solidariedade em Rede”;---------------------------• No Quadragésimo Primeiro Aniversário dos Emirados Árabes, a convite
do Senhor Embaixador;---------------------------------------------------------------------------------• No Conselho Executivo da CIMAC.---------------------------------------------------------------O vereador Humberto
Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes Informações:-----------------------------------------------------------------------------------------Informações:-----------------------------------------------------------------------------------------• Reunião com uma companhia de Teatro que pretende fazer uma
candidatura, até meados de dezembro. Pretendem fazer uma série de
iniciativas em Borba, mas para isso é necessário fazer um Acordo com o
Município para poderem candidatar as ações que pretendem
desenvolver. Provavelmente se houver acordo entre as partes o
documento poderá ter que ser ratificado em próxima reunião de
Câmara;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 05 de dezembro de 2012
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• Participação na entrega dos Prémios do Concurso de Petiscos;----------------• Lançamento da iniciativa “Um Dia pela Vida”, que decorreu no Pavilhão
de Eventos;----------------------------------------------------------------------------------------------------• Reunião com as Associações de Caçadores, onde foi delineado o
convívio, do qual já se falou em reunião de Câmara anterior. Existe
indicação de participação das atuais cinco Associações de Caçadores
do concelho e o convívio ficou agendado para finais de Março, a realizar
no Pavilhão de Eventos;--------------------------------------------------------------------------------• Realizou-se a iniciativa “Solidariedade em Rede” da Rede Social, que
decorreu no Cine Teatro. Conseguiu-se um volume considerável de
alimentos. Houve pessoas que entregaram alimentos mesmo sem
assistirem à iniciativa. Agora está a Rede Social a trabalhar neste
sentido para constituírem os “cabazes” e definir para que famílias serão
encaminhados. Pediram também apoio às grandes superfícies mas
ainda não tiveram resposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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.-------------------------------------------
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