ATA Nº.8/2012
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPALDE BORBA
REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2012
Aos onze dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, reuniu 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 10 de abril de 2012,
que acusa um total de disponibilidades de 842.380,23 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.-------------------------------------------------------------------------------------Não tendo sido apresentado nenhum assunto o Senhor Presidente apresentou
a ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada de 11 de Abril de 2012

Página 1

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

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia foia a seguinte:-----------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Ordem do Dia-------------------------------------------------------------------------------------------Dia-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1 – Aprovação da Ata nº.7/2012----------------------------------------------------------------Ponto 2.2 – Aprovação de Plano de Transportes escolares para o ano letivo
2012/2013----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.3
2.3 – Ação Social escolar (Ano letivo 2011/2012)----------------------------------------Ponto 2.4
2.4 – Atividades da Câmara--------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.7/2012------------------------Previamente distribuída por todo o executivo, foi presente
presente a Ata nº.
nº. 7/2012 que,
que,
depois de analisada, foi aprovada por maioria, com três votos a favor e duas
abstenções. Votaram a favor os Senhores vereadores Humberto Luís Russo
Ratado, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra Silva. Abstiveram-se o
Senhor Presidente e o Senhor vereador Hugo Alexandre Godinho Mendanha,,
por não terem participado na respetiva reunião.---------------------------------------------------

PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE PLANO DE TRANSPORTES
ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2012/2013------------------------Tendo em conta informação técnica (que se arquiva em pasta anexa como
documento nº.1) e dando cumprimento ao n.º 3, do artigo 4º, do Decreto-Lei
299/84, de 5 Setembro, por proposta do vereador Humberto Ratado, deverá ser
aprovada a seguinte proposta de Plano
Plano de Transportes Escolares para o ano
letivo de 2012/2013.------------------------------------------------------------------------------------------------2012/2013.
A empresa Rodoviária do Alentejo continuará a assegurar os circuitos abaixo,
correspondentes a carreiras públicas existentes, uma vez que não existe no
concelho outra empresa a garantir este tipo de serviço:-------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada de 11 de Abril de 2012
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• Orada – Estremoz (Ensino Secundário);------------------------------------------------------Secundário);------------------------------------------------------• Borba – Estremoz
Estremoz (Ensino Secundário);------------------------------------------------------Secundário);------------------------------------------------------• Borba – Vila Viçosa (Ensino Secundário);---------------------------------------------------Secundário);---------------------------------------------------• Rio de Moinhos – Estremoz (Ensino Secundário)---------------------------------------Secundário)---------------------------------------O Município de Borba assegura diretamente os seguintes circuitos, através de
recursos próprios:---------------------------------------------------------------------------------------------------• Todos os circuitos para as Escolas de Borba, Orada, Nora e Rio de
Moinhos (1º. Ciclo do Ensino Básico);---------------------------------------------------------Básico);---------------------------------------------------------• Rio de Moinhos, Ribeira, Nora, Barro Branco e montes – Borba (2º. e 3º.
Ciclos do Ensino Básico);-------------------------------------------------------Básico);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Orada, Aldeia de Sande e Alcaraviça (2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico);-Básico);-• Rio de Moinhos – Vila Viçosa (Ensino Secundário);------------------------------------Secundário);------------------------------------• Ribeira, Nora, Barro Branco e montes – Vila Viçosa (Ensino Secundário);Secundário);• Alcaraviça e Aldeia de Sande – Estremoz (Ensino Secundário);----------------Secundário);----------------Antes da proposta ser colocada à votação, o Senhor vereador Humberto
Ratado informou que a proposta do Plano de Transportes para o ano letivo
2012/2013 em nada difere, em relação à do ano passado. O Município continua
a assegurar os mesmos circuitos, contando que a Rodoviária Nacional
continue também com os mesmos trajetos.---------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta
proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.-aprovação.----------------------------------------------------O vereador Joaquim Serra votou favoravelmente a proposta deixando, no
entanto, o reparo no sentido de se pedir uma estimativa orçamental sobre os
custos com os circuitos assegurados pela Rodoviária.-----------------------------------------

PONTO 2.3 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ANO LETIVO
2011/2012)--------------------------------------------------------------------------Presente informação técnica (que se arquiva em pasta anexa como
documento nº.2) referindo o seguinte: “ O Município de Borba foi contactado,
no passado dia 21 de março, pelo Encarregado de Educação da aluna Soraia
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada de 11 de Abril de 2012
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Cristina Almeida Fialho, no sentido de solicitar a atribuição de subsídio escolar
para a aluna.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Soraia Cristina Almeida Fialho inscreveu-se no Jardim de Infância de Borba,
excecionalmente por ainda existirem vagas, no início do 2º. Período do ano
letivo 2011/2012 (07/2/2012), por completar os três anos de idade apenas em
fevereiro de 2012.----------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a informação prestada pelo Agrupamento de Escolas do
concelho de Borba, este agregado familiar inclui mais duas crianças que
frequentam o 1º. Ciclo de escolaridade e que beneficiam de Escalão A. Foi-nos
ainda transmitido que os pais da Soraia Fialho são beneficiários do
Rendimento Social de Inserção, encontrando-se este agregado familiar em
situação precária.---------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta que a atribuição de subsídio
subsídio à aluna Soraia Cristina Almeida
Fialho apenas produz efeito a nível de refeições, uma vez que a criança vai
frequentar o PréPré-Escolar, por proposta do vereador Humberto Ratado deverá
ser atribuído Escalão A à aluna supracitada.--------------------------------------------------------supracitada
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.
aprovação.---------------------------------------------------ão.---------------------------------------------------O Senhor vereador Joaquim Serra recomendou ao restante executivo que
fosse feito um contacto com o Agrupamento de Escolas, no sentido de
poderem ser sinalizados novos casos em virtude do agravamento das
condições de vida das famílias.------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.4 – 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 no CEVALOR de preparação do “ Global Stone”. Trata-se
de um Congresso que se vai realizar nos concelhos de Borba, Vila Viçosa
e Estremoz. Embora as atividades sejam no CEVARLOR, vai haver
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada de 11 de Abril de 2012
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algumas visitas à nossa cidade;-------------------------------------------------------------------• No âmbito da “Rota do Mármore”, que está a ser organizada pela RTE,
realizou-se uma visita com os técnicos ao concelho, no sentido de
organizarem a respetiva Rota com a empresa que está também a
trabalhar no projeto;------------------------------------------------------------------------------------• Na Assembleia Geral das Águas do Centro Alentejo, para aprovação das
Contas. Outro assunto que se abordou também, foi a questão da ETAR
de Rio de Moinhos, cuja construção está prevista para este ano;--------------• Na Assembleia Distrital, que se espera para breve a transição do
património para a CIMAC;---------------------------------------------------------------------------• Numa reunião na CCDRA, sobre a extinção das freguesias, em que
todos se manifestaram contra. Houve unanimidade sobre o
encerramento das mesmas. Ele próprio acabou por apresentar a posição
dos 14 Municípios da CIMAC, ou seja, para haver encerramento tem que
primeiro haver consulta às populações. Esta posição ficou clara.------------• Como representante da ANMP, participou na primeira reunião da
Comissão da Seca;----------------------------------------------------------------------------------------• Participação numa reunião com o Senhor Secretário de Estado da
Administração Local, sobre a questão da “Lei dos Compromissos”. Está
hoje a realizar-se uma reunião em Setúbal, para haver um Encontro de
Autarcas, que se deve realizar a 3 de Maio em Vendas Novas, no sentido
de pressionar a ANMP que tome posição sobre o assunto;-----------------------• Participação no Seminário “Provere”, no CEVALOR, que reuniu cerca de
70 pessoas;----------------------------------------------------------------------------------------------------• Numa ação promovida pela ADRAL, em Évora.------------------------------------------• Numa reunião em Castro Verde para substituição do Vogal Executivo do
QREN, por o mesmo não ser licenciado;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada de 11 de Abril de 2012
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O vereador Hugo
Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes Informações:----------------------------------------------------------------------------Informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Continuação das obras da circular externa de Borba, que passa junto às
novas instalações da Adega de Borba;--------------------------------------------------------• Continuação das obras de Remodelação do Edifício do Centro Cultural
de Borba;-------------------------------------------------------------------------------------------------------• Continuação das obras de arranjos urbanísticos da Zona do Chalé;--------• Mercado Municipal – está aprovada e instalação elétrica, cuja
certificação já foi feita pela CERTIEL. Falta agora agendar com a EDP
algumas mudanças;-------------------------------------------------------------------------------------• Tendo em conta as festividades da Páscoa, realizaram-se trabalhos na
estrada que liga Borba a Santa Bárbara e arranjo de valetas, em que os
Sapadores Florestais estiveram envolvidos;------------------------------------------------• Tendo em conta a Feira de Abril procedeu-se à limpeza e arranjo do
Parque de Ferias;-----------------------------------------------------------------------------------------• Realizaram-se os preparativos para abertura das Piscinas Cobertas;--------• Continuação dos trabalhos na Ex-Coabo, tendo em conta que, quando
começarem as obras da EB 2,3, a Cantina escolar irá funcionar neste
Pavilhão;--------------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes informações:-------------------------------------------------------------------------------------informações:-------------------------------------------------------------------------------------• Reunião com APAVEB- Associação de Pais do Agrupamento de Escolas,
no sentido de realização em parceria de uma iniciativa de
esclarecimento sobre a utilização das novas tecnologias em concreto as
Redes Socias, a realizar durante o mês de Maio no Cine- Teatro;--------------• Reuniões com Instituições e Associações Locais, no sentido de
desenvolvimento de iniciativas em parceria e constituição de comissões
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada de 11 de Abril de 2012
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organizadoras, nomeadamente, para as comemorações do 25 de Abril,
Festas em Agosto, Iniciativas da Festa da Vinha e do Vinho, etc;--------------• Relativamente à iniciativa da Feira de Stocklight, foi enviado a todo o
comércio e serviços todas as indicações. Disponibilizou-se algum apoio
e esclarecimentos dentro do possível;---------------------------------------------------------• Apoio logístico às Festas de Santa Bárbara e São Gregório;----------------------O Senhor vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:
• Qual o ponto da situação relativamente ao visto do Tribunal de Contas,
do processo da Escola EB2,3 Padre Bento Pereira?------------------------------------O Senhor Presidente informou que já veio o visto do Tribunal de Contas e a
obra foi ontem consignada.------------------------------------------------------------------------------------• Obra do Centro Cultural – que tipo de intervenção está a ser feita, existe
algum orçamento base, ou alguma estimativa, qual a situação em
termos de PPI e Orçamento? Gostaria de ter acesso a esta
documentação. Tratando-se de um edifício que está em área de
proteção, perguntou se o processo foi encaminhado para o IPPAR.--------Sobre esta questão o vereador Hugo Mendanha informou que a intervenção
consiste na substituição de duas abóbadas da sala onde a Banda faz os
ensaios e da abóbada da parte de trás do edifício. Quando se começou a
intervir detetou-se que a situação era mais complicada do que se esperava e
tiveram que intervir muito rapidamente antes que pudesse ruir. Quanto ao
orçamento o Engº. Marques, já orçamentou e, tem essa informação. Ainda em
relação à questão do IPPAR vai ver com a Arqª Lina.-------------------------------------------• Famílias de etnia cigana – houve alguns problemas com pessoal da
Câmara, problemas de cortes de água, alteração de ramais? Gostaria de
saber o que se passou efetivamente.-----------------------------------------------------------O vereador Hugo Mendanha informou que derrubaram-se algumas barracas,
fizeram-se alguns cortes de água, tiraram-se os cães vadios que lá existiam.
Informou ainda que existem quatro ou cinco ciganos que não pagam água. Foi
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada de 11 de Abril de 2012
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feito o corte da água e, por informação dos canalizadores, passados dois ou
três dias violavam os contentores. Foi-se ao local para tentar resolver a
situação, e não houve qualquer problema, porque esteve presente a polícia de
intervenção para acalmar eventuais desacatos.-------------------------------------------------O Senhor Presidente informou ainda que, já foi apresentada queixa crime, e os
processos foram enviados para tribunal. Já depois disso, houve alguns
pedidos para pagamento de água a prestações, mas decidiu-se que não vai
haver pagamento a prestações.-----------------------------------------------------------------------------O vereador Hugo Mendanha acrescentou ainda que, em conjunto com a Engª
Céu e os canalizadores, estão a encontrar a melhor hipótese de resolver esta
questão. Estão ainda em fase de estudo de modo a evitarem que continuem a
violar os contadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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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