ATA Nº.3/2013
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013
Aos trinta dias do mês de janeiro 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, Hugo Alexandre Godinho
Mendanha e Joaquim José Serra Silva, sob a presidência do Senhor VicePresidente Humberto Luís Russo Ratado, em substituição do Senhor
Presidente Ângelo João Guarda Verdades de Sá que, por motivos inerentes à
autarquia, não esteve presente.-----------------------------------------------------------------------------Faltaram à reunião o Senhor Presidente, por motivos inerentes à autarquia, e a
Senhora vereadora Rosa Maria Basílio Véstia, por se encontrar doente. As
faltas foram colocadas à consideração do restante 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 29 de janeiro de 2013,
que acusa um total de disponibilidades de 786.593,04 Euros.------------------------------

---------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 começou por apresentar
um “Voto
“Voto de Pesar” pelo falecimento da Senhora Antónia
Antónia Eduarda Canudo
Alpalhão, exex-funcionária da autarquia, devendo ser enviadas condolências à
respetiva família.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------família.----------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 30 de janeiro de 2013
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Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou o “Voto de Pesar” à votação
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.-------------aprovação.----------------------------------------------------------------Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto o Senhor Vice Presidente
apresentou a ordem do dia.-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Ordem do Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1
2.1 – Aprovação das Atas nºs 1/2013 e 2/2013--------------------------------------------Ponto 2.2 – Retificação de deliberação de 18 de novembro de 2009--------------------Ponto 2.3 – Aprovação de Contrato de Empréstimo de Médio e Longo Prazo, no
âmbito do PAEL------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.4 – Autorização de Abertura de Conta Bancária específica para o
Empréstimo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.5 – Aprovação de Adenda ao Contrato de Comodato celebrado entre o
Município de Borba e a Associação de Desenvolvimento Montes Claros,
aprovado em reunião de Câmara de 16 de março de 2011-----------------------------------Ponto 2.6 – Aprovação de Acordo de Colaboração a estabelecer entre o
Município de Borba e CECHAP (Centro de Estudos de Cultura, História, Artes e
Património)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.7 – Atividades da Câmara--------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ATAS Nº.S 1/2013 E 2/2013----Previamente distribuídas por todo o executivo foram presentes as Atas
nºs.1/2013 e 2/2013 que, depois de analisadas, foram aprovadas da seguinte
forma:-----------------------------------------forma:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº.1/2013 – Aprovada por maioria, com um voto a favor e duas abstenções.
abstenções
Votou a favor o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva. Abstiveram-se os
senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado e Hugo Alexandre Godinho
Mendanha, por não terem participado na reunião.---------------------------------------------Ata nº.2/2013 – Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------unanimidade.-------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 30 de janeiro de 2013
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PONTO 2.2 – RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 18 DE
NOVEMBRO DE 2009-----------------------------------------------------------Por terem surgido dúvidas sobre o assunto em causa, foi decidido entre o
executivo não tratar este ponto.-----------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
DE MÉDIO E LONGO PRAZO, NO ÂMBITO DO PAEL---------------Previamente distribuído por todo o executivo esteve
esteve presente
presente Minuta de
Contrato, do qual constam as Cláusulas Contratuais, do Empréstimo de Médio
e Longo Prazo, no montante de 4.886.115,91 Euros, no âmbito do Programa de
Apoio à Economia Local.--------------------------------------------------------------------Local.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta informação do Chefe de Divisão (cuja cópia ficará arquivada
em pasta anexa como documento nº.1) após publicação do Despacho
nº.1375/2013 em Diário da República foi endereçado, ao interlocutor do PAEL
no município, e-mail da Direção Geral de Tesouro e Finanças com contrato de
empréstimo a assinar no âmbito do PAEL, pelo que se propõe a sua aprovação
com vista à assinatura do mesmo, para posterior submissão ao Tribunal de
Contas, para efeitos de obtenção de visto.------------------------------------------------------------Assim,
Assim de acordo com a referida informação, o Senhor Vice Presidente propôs
a aprovação do referido Contrato de Empréstimo de Médio e Longo Prazo, no
montante de 4.886.115,91 Euros, no âmbito do Programa de
de Apoio
Apoio à Economia
Local.-------------------------------------------------------------------------------Local.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo
sido deliberado, por maioria, com dois votos a favor e um voto contra a sua
aprovação. Votaram a favor o Senhor Vice Presidente e o Senhor vereador
Hugo Alexandre Godinho Mendanha. Votou contra o Senhor vereador Joaquim
Serra por ter apresentado o mesmo sentido de voto aquando da votação da
proposta de Adesão ao PAEL.---------------------------------------------------------------------------------
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PONTO 2.4 – AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECIFÍCA PARA O EMPRÉSTIMO---------------------Tendo em conta informação apresentada
apresentada pelo Chefe de Divisão (cuja cópia
ficará arquivada em pasta anexa como documento nº.1) e nos termos
previstos na cláusula terceira do contrato de empréstimo, em conjugação com
o artº.8º. do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, deverá ser
autorizada a abertura
abertura de uma conta bancária específica para o emp
empréstimo de
Médio e Longo Prazo, no montante de 4.886.115,91 Euros, exclusiva para o
PAEL, a partir da conta da DGAL – DireçãoDireção-Geral das Autarquias Locais, criada
para o efeito, junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública –
MUTUANTE.--------------------IGCP, E.P.E. (IGCP), devidamente creditada pelo MUTUANTE.
Assim,
Assim de acordo com a referida informação, o Senhor Vice Presidente propôs
que seja autorizada a abertura de uma conta bancária específica
específica para o
referido empréstimo,
empréstimo, destinada à realização de todos os movimentos
movimentos
financeiros no âmbito
âmbito do PAEL, a partir da conta da DGAL, junto da Agência
de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.-------------------------------------------------------Pública.-------------------------------------------------------Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por
maioria, com dois votos a favor e um voto contra, a sua aprovação. Votaram a
favor o Senhor Vice Presidente e o Senhor vereador Hugo Alexandre Godinho
Mendanha. Votou contra o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva por ter
apresentado o mesmo sentido de voto aquando da votação da proposta de
Adesão ao PAEL.------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.5 – APROVAÇÃO DE ADENDA AO CONTRATO DE
COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E
A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MONTES CLAROS,
APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE MARÇO DE
2011----------------------------------------------------------------------------------Previamente distribuída por todo o executivo esteve
esteve presente Adenda ao
Contrato de Comodato, celebrado entre o Município de Borba e a Associação
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 30 de janeiro de 2013
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de Desenvolvimento Montes Claros, aprovado em reunião de Câmara de 16 de
março de 2011. O Município de Borba disponibilizará mais duas salas e
respetivas instalações sanitárias, para a apoiar a ADMC no desenvolvimento
na área da formação profissional, cuja aprovação foi proposta pelo Senhor
Vice Presidente.
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de colocar a Adenda à aprovação o Senhor Vice Presidente informou
que, a mesma surge porque a ADMC está a desenvolver um processo para
formação, e solicitou ao Município a possibilidade de ter mais um espaço, no
Fórum Transfronteiriço, para poder ter salas apropriadas no sentido de poder
desenvolver essa área. Serão eles os responsáveis pelo apetrechamento de
informática, mas se o Município precisar de utilizar esse equipamento poderá
fazê-lo de forma gratuita.----------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo
sido deliberado, por maioria, com dois votos a favor e uma abstenção, a sua
aprovação. Votaram a favor e Senhor Vice Presidente e o Senhor vereador
Hugo Alexandre Godinho Mendanha. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim
José Serra Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficará cópia da referida Adenda arquivada em pasta anexa como documento
nº.2.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.6 – APROVAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO
A ESTABELECER ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E CECHAP
(CENTRO DE ESTUDOS DE CULTURA, HISTÓRIA, ARTES E
PATRIMÓNIO)---------------------------------------------------------------------Previamente distribuída por todo o executivo esteve presente Acordo de
Colaboração a estabelecer entre o Município de Borba e CECHAP (Centro de
Estudos de Cultura, História, Artes e Património)
Património que tem por finalidade a
concretização do Projeto “História das Indústrias dos Mármores”, projeto que
tem por objetivo a criação de um Centro de Documentação e Informação para
a Indústria dos Mármores do Alentejo, em particular a “Zona dos Mármores”,
concelho de Borba, Estremoz e Vila Viçosa, bem como uma eventual
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 30 de janeiro de 2013

Página 5

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

candidatura junto do QREN. Para a concretização de tal objetivo, o Município
permite o livre acesso, durante o ano de 2013, às fontes documentais do
Arquivo da Câmara Municipal, por parte dos investigadores, na área do
licenciamento das atividades relacionadas com a indústria dos mármores no
concelho de Borba, compreendido entre o período de 1853 a 1986, cuja
aprovação foi proposta pelo Senhor Vice Presidente.
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor ViceVice-Presidente colocou a 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 2.7 – ATIVIDADES DA CÂMARA--------------------------------O Senhor vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros,
prestou as seguintes Informações:---------------------------------------------------------Informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Realizou-se um Encontro de Natação Distrital, no âmbito do “Desporto
Escolar”, no qual participaram cerca de 80 alunos;------------------------------------• Também no âmbito do “Desporto Escolar” realizou-se uma prova de Corta
Mota, tendo o Município prestado apoio no transporte dos alunos que
participaram;-------------------------------------------------------------------------------------------------• Representação na Rússia, que deu para conhecer parte daquela
realidade. Pareceu-lhe haver algum interesse sobretudo em áreas como
os vinhos, azeites, mármores, etc. Trata-se de um país que está também
aberto a investimento fora e dentro do seu território. Foi uma visita muito
importante e que poderá abrir algumas relações comerciais, culturais,
etc.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Realizaram-se mais algumas atividades no âmbito da iniciativa “Um Dia
pela Vida” mais intensificadas aos fins de semana;------------------------------------• Iniciou reuniões com algumas Associações do Concelho para ver de
perto os constrangimentos de cada uma e, assim, encontrarem-se
possíveis soluções de colaboração entre as partes.------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 30 de janeiro de 2013
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O Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou
as seguintes informações:--------------------------------------------------informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Tendo em conta o mau tempo que se fez sentir no passado fim de
semana, foram mobilizadas equipas (sapadores florestais) para
limparem e repararem os estragos que houve, nomeadamente, queda de
árvores, etc.;--------------------------------------------------------------------------------------------------• Continuação da obra das águas pluviais junto ao edifício da Adega
Cooperativa de Borba;-----------------------------------------------------------------------------------• Urbanização da Horta do Rossio – continuação do arranjo urbanístico, na
zona frente à piscina coberta;----------------------------------------------------------------------• Reparação de um pontão, que se encontrava degradado, na aldeia da
Nora;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Em conjunto com o Senhor Presidente, participou numa reunião com a
EDP para debaterem a questão da iluminação pública de Borba, sobre
os relógios astronómicos instalados nos PT’s do concelho. Houve um
acordo e vai ser enviado ofício para ajustarem os relógios de modo a
procederam á seguinte alteração. Ligação das luzes: 20 minutos depois
do ocaso do Sol, e desligar 30 minutos antes do nascer do Sol.--------------O Senhor vereador Joaquim Serra colocou a seguinte questão:
questão:------------------------uestão:------------------------• Considerando o mau tempo que se tem sentido e o estado degradado em
que estão ficando algumas artérias da cidade, perguntou se está
previsto algum plano para tapar alguns dos buracos existentes.-------------O vereador Hugo informou que, por lapso, esqueceu-se de dar essa
informação. Acrescentou, porém, que ontem prepararam o betuminoso e,
começou, hoje, uma equipa no terreno a tapar esses buracos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.--------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 30 de janeiro de 2013
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----------------------------------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
oito 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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