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ATA Nº.9/2013 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013 

 
Aos dez dias do mês de abril 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 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 abril de 2013 
que acusa um total de disponibilidades de 721.809,21 Euros.------------------------------ 
 
-------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--- ------ 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a aut arquia------------------ 
 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e começou por apresentar 
uma Moção, manifestando o mais vivo repúdio considerando que a Direção 
Geral de Geologia e Energia constituiu um fundo de investimento de 200 mil 
euros que tem como principal objetivo apoiar, com efeitos imediatos, as 
pequenas e médias empresas da indústria transformadora de mármore do 
concelho de Vila Viçosa, assinando uma parceria exclusivamente com este 
Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Depois de analisarem a referida MoçãoDepois de analisarem a referida MoçãoDepois de analisarem a referida MoçãoDepois de analisarem a referida Moção (cuja cópia ficará arquiva em pasta    
anexa) o o o o Senhor PreSenhor PreSenhor PreSenhor Presidente colocousidente colocousidente colocousidente colocou----a à votação tendo sido deliberado, a à votação tendo sido deliberado, a à votação tendo sido deliberado, a à votação tendo sido deliberado, por por por por 
unanimidade, a sua aprovação, bem como o sunanimidade, a sua aprovação, bem como o sunanimidade, a sua aprovação, bem como o sunanimidade, a sua aprovação, bem como o seu envio para Primeiro Ministro; eu envio para Primeiro Ministro; eu envio para Primeiro Ministro; eu envio para Primeiro Ministro;     
Ministro da Economia e do Emprego; ASSIMAGRA; Grupos Parlamentares da Ministro da Economia e do Emprego; ASSIMAGRA; Grupos Parlamentares da Ministro da Economia e do Emprego; ASSIMAGRA; Grupos Parlamentares da Ministro da Economia e do Emprego; ASSIMAGRA; Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República e Comunicação SocialAssembleia da República e Comunicação SocialAssembleia da República e Comunicação SocialAssembleia da República e Comunicação Social.-------------------------------------------------    
Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto o Senhor Presidente 
apresentou a seguinte a ordem do dia:------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1 ––––    Aprovação da Ata nº.8/2013----------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.2 Ponto 2.2 Ponto 2.2 Ponto 2.2 –––– Aprovação de Plano de Transportes Escolares para o ano Letivo 
2013/2014----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 ––––    Aprovação de Contratos de Compromisso com 
Associações/Coletividades no Âmbito do P.A.A.C.------------------------------------------------ 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Abertura de Procedimento, por Concurso Público, para 
“Fornecimento e Montagem de Mobiliário, Equipamento Didático e Material 
Informático” para a Escola Básica Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º 
Ciclo e Pré-Escolar – Borba, e Aprovação de Programa de Procedimentos e 
Caderno de Encargos---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.5 Ponto 2.5 Ponto 2.5 Ponto 2.5 ––––    Atividades da Câmara-------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº. 8/2013------------ ---------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo estestestesteveeveeveeve    presentepresentepresentepresente    a Ata a Ata a Ata a Ata nº.nº.nº.nº.8888/2013 /2013 /2013 /2013 
que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e que, depois de analisada, foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e 
uma abstenção. uma abstenção. uma abstenção. uma abstenção. 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 por não ter participado na reunião.---------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE PLANO DE TRANSPORTES 
ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2013/2014-------------- ----------- 
 
Tendo em conta informação técnicaTendo em conta informação técnicaTendo em conta informação técnicaTendo 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 propospor propospor propospor proposta do vereador Humberto Ratado, deverá ser ta do vereador Humberto Ratado, deverá ser ta do vereador Humberto Ratado, deverá ser ta do vereador Humberto Ratado, deverá ser 
aprovada a aprovada a aprovada a aprovada a seguinte proposta de seguinte proposta de seguinte proposta de seguinte proposta de Plano de Transportes Escolares para o ano Plano de Transportes Escolares para o ano Plano de Transportes Escolares para o ano Plano de Transportes Escolares para o ano 
letivo de letivo de letivo de letivo de 2013/2014.2013/2014.2013/2014.2013/2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que a empresa Rodoviária do Alentejo continue 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:----------------------- 

• Orada Orada Orada Orada ––––    Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
• Borba Borba Borba Borba ––––    Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
• Borba Borba Borba Borba ––––    Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
• Rio de MoinhosRio de MoinhosRio de MoinhosRio de Moinhos    ––––    Estremoz (Ensino Secundário)Estremoz (Ensino Secundário)Estremoz (Ensino Secundário)Estremoz (Ensino 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 Todos os circuitos para as Escolas de Borba, Orada, Nora e Rio de Todos os circuitos para as Escolas de Borba, Orada, Nora e Rio de Todos os circuitos para as Escolas de Borba, Orada, Nora e Rio de 
Moinhos (1º. Ciclo do Ensino Básico);Moinhos (1º. Ciclo do Ensino Básico);Moinhos (1º. Ciclo do Ensino Básico);Moinhos (1º. Ciclo do Ensino Básico);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Rio de Moinhos, Ribeira, Nora, Barro Branco e montes Rio de Moinhos, Ribeira, Nora, Barro Branco e montes Rio de Moinhos, Ribeira, Nora, Barro Branco e montes Rio de Moinhos, Ribeira, Nora, Barro Branco e montes ––––    Borba (2º. e 3º. Borba (2º. e 3º. Borba (2º. e 3º. Borba (2º. e 3º. 
Ciclos do Ciclos do Ciclos do Ciclos do Ensino Básico);Ensino Básico);Ensino Básico);Ensino Básico);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

• Orada, Aldeia de Sande e Alcaraviça (2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico);Orada, Aldeia de Sande e Alcaraviça (2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico);Orada, Aldeia de Sande e Alcaraviça (2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico);Orada, Aldeia de Sande e Alcaraviça (2º. e 3º. Ciclos do Ensino Básico);--------    
• Rio de Moinhos Rio de Moinhos Rio de Moinhos Rio de Moinhos ––––    Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
• Ribeira, Nora, Barro Branco e montes Ribeira, Nora, Barro Branco e montes Ribeira, Nora, Barro Branco e montes Ribeira, Nora, Barro Branco e montes ––––    Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);Vila Viçosa (Ensino Secundário);----    
• Alcaraviça e Aldeia de Sande Alcaraviça e Aldeia de Sande Alcaraviça e Aldeia de Sande Alcaraviça e Aldeia de Sande ––––    Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);Estremoz (Ensino Secundário);--------------------------------------------------------------------    

O Senhor vereador Humberto informou que o Plano de Transportes esteve 
presente no Conselho Municipal de Educação. Não existem alterações em 
relação ao Plano do ano transato. Contudo se surgirem algumas medidas que 
não estejam previstas, os transportes serão ajustados em função dessas novas 
realidades. Por isso mantém-se a mesma perceção contando com o serviço 
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público da Rodoviária Nacional que faz o trajeto Borba/Vila Viçosa e 
Orada/Estremoz.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente colocou a proposta O Senhor Presidente colocou a proposta O Senhor Presidente colocou a proposta O Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido à votação tendo sido à votação tendo sido à votação tendo sido deliberado, por deliberado, por deliberado, por deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE CONTRATOS DE 
COMPROMISSO COM ASSOCIAÇÕES/COLETIVIDADES NO 
ÂMBITO DO P.A.A.C.--------------------------------- --------------------------- 
 
Previamente distribuídosPreviamente distribuídosPreviamente distribuídosPreviamente distribuídos    por todo o executivo por todo o executivo por todo o executivo por todo o executivo foram presentes foram presentes foram presentes foram presentes os os os os Contratos de Contratos de Contratos de Contratos de 
Compromisso Compromisso Compromisso Compromisso a celebrar a celebrar a celebrar a celebrar com as seguintes Associações/Coletividades no com as seguintes Associações/Coletividades no com as seguintes Associações/Coletividades no com as seguintes Associações/Coletividades no 
âmbito do P.A.A.C.âmbito do P.A.A.C.âmbito do P.A.A.C.âmbito do P.A.A.C., , , , cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação cuja aprovação foifoifoifoi    proposta pelo Senhor Vice Presidenproposta pelo Senhor Vice Presidenproposta pelo Senhor Vice Presidenproposta pelo Senhor Vice Presidente:te:te:te:--- 

a) Associação Amigos do Barro Branco;---------------------------------------------------------- 
b) Associação de Caçadores e Pescadores de Rio de Moinhos;---------------------- 
c) Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Orada----------------------------- 
d) Associação de Desenvolvimento de Montes Claros;------------------------------------ 
e) Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação de Évora-------------------- 
f) Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Borba------- 
g) BARBUS – Associação Borba Mais;------------------------------------------------------------- 
h) Centro Cultural de Borba;------------------------------------------------------------------------------ 
i) Centro de Cultura e Desporto da Freguesia Matriz;------------------------------------- 
j) Clube Rugby de Borba;---------------------------------------------------------------------------------- 
k) Grupo Desportivo e Cultural de Rio de Moinhos;------------------------------------------ 
l) Sport Clube Borbense------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação das alíneas O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação das alíneas O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação das alíneas O Senhor Presidente não participou na discussão nem na votação das alíneas 
d), h) e l) por se considerar impedidod), h) e l) por se considerar impedidod), h) e l) por se considerar impedidod), h) e l) por se considerar impedido.-------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
O Senhor vereador Joaquim Serra aprovou os Protocolos, no entanto, 
recomendou ao executivo que fossem tomadas medidas no sentido do 
aperfeiçoamento dos mesmos....----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Ficará cópia dos referidos contratos arquivada em pasta anexa como 
documento nº.2.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO, POR 
CONCURSO, PÚBLICO, PARA “FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO DIDÁTICO E 
MATERIAL INFORMÁTICO”, PARA A ESCOLA BÁSICA PADRE 
BENTO PEREIRA E CENTRO ESCOLAR, 1º. CICLO E PRÉ-
ESCOLAR – BORBA, E APROVAÇÃO DE PROGRAMA DE 
PROCEDIMENTOS E CADERNO DE ENCARGOS---------------- ----- 
 
Nos termos do definido no DecretoNos termos do definido no DecretoNos termos do definido no DecretoNos termos do definido no Decreto----Lei nº. 18/2008, de 29 de janeiro (doravaLei nº. 18/2008, de 29 de janeiro (doravaLei nº. 18/2008, de 29 de janeiro (doravaLei nº. 18/2008, de 29 de janeiro (doravante nte nte nte 
designado por CCP designado por CCP designado por CCP designado por CCP ––––    Código dos Contratos Públicos) alterado pelos DecretoCódigo dos Contratos Públicos) alterado pelos DecretoCódigo dos Contratos Públicos) alterado pelos DecretoCódigo dos Contratos Públicos) alterado pelos Decreto----
Lei nº.278/2009 de 02 de outubro, e DecretoLei nº.278/2009 de 02 de outubro, e DecretoLei nº.278/2009 de 02 de outubro, e DecretoLei nº.278/2009 de 02 de outubro, e Decreto----Lei nº.149/2012, de 12 de julho, e Lei nº.149/2012, de 12 de julho, e Lei nº.149/2012, de 12 de julho, e Lei nº.149/2012, de 12 de julho, e 
de acordo com a informação técnicade acordo com a informação técnicade acordo com a informação técnicade acordo com a informação técnica    (cuja cópia ficará arquivada em pasta 
anexa como documento nº.3)    o Senhor Presidente propôs a abertura do o Senhor Presidente propôs a abertura do o Senhor Presidente propôs a abertura do o Senhor Presidente propôs a abertura do 
procedimento, por Concurso Público, para “Fornecimento e Montagem de procedimento, por Concurso Público, para “Fornecimento e Montagem de procedimento, por Concurso Público, para “Fornecimento e Montagem de procedimento, por Concurso Público, para “Fornecimento e Montagem de 
Mobiliário, Equipamento Didático e Material Informático”, para a Escola Mobiliário, Equipamento Didático e Material Informático”, para a Escola Mobiliário, Equipamento Didático e Material Informático”, para a Escola Mobiliário, Equipamento Didático e Material Informático”, para a Escola 
Básica Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º. Ciclo e PréBásica Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º. Ciclo e PréBásica Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º. Ciclo e PréBásica Padre Bento Pereira e Centro Escolar, 1º. Ciclo e Pré----Escolar Escolar Escolar Escolar ––––    BoBoBoBorbarbarbarba.--- 
O valor previsto para o procedimento supramencionado é de €518.000,00€€518.000,00€€518.000,00€€518.000,00€ 
(Quinhentos e dezoito mil euros) acrescido do IVA à taxa legal em vigor (23%).(23%).(23%).(23%). 
Valor este resultante dos valores de referência estipulados no Regulamento 
Específico do QRENQRENQRENQREN – Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e da Educação Pré-Escolar, que serviu de base à candidatura de 
“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PADRE BENTO PEREIRA E CENTRO 
ESCOLAR, 1.º CICLO E PRÉ-ESCOLAR-BORBA”, cujo fornecimento 
corresponde a uma das componentes.------------------------------------------------------------------ 
 Assim sendo, o montante global decompõe-se da seguinte forma:--------------------- 

• Mobiliário Escolar – 204.700,00204.700,00204.700,00204.700,00€€€€ (Duzentos e quatro mil e setecentos 
Euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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• Material Didático – 162.300,00162.300,00162.300,00162.300,00€€€€ (Cento e sessenta e dois mil e 
trezentos Euros);-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Equipamento Informático – 150.000.00150.000.00150.000.00150.000.00€€€€ (Cento e cinquenta mil 
Euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os montantes citados encontram-se em consonância com o valor aprovado 
pelo INALENTEJO e financiado pelo FEDER e pelo PIDDAC.-----------------------------
Assim sendo e ao abrigo da alínea b), do n.º1 do artigo 20º, do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, com a redação que lhe foi conferida pelo Dec-Lei 
n.º 278/2009, de 2 de Outubro, o procedimento a adotar será o Concurso 
Público. E ainda em conformidade com a alínea b) do art.º 7º da Diretiva n.º 
2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, o 
procedimento será publicado no JOUE (Jornal Oficial da União Europeia).------- 

Nos termos do nº2 do artigo 40º do CCP Nos termos do nº2 do artigo 40º do CCP Nos termos do nº2 do artigo 40º do CCP Nos termos do nº2 do artigo 40º do CCP (Código dos Contratos Públicos)    o o o o 
Senhor Presidente propSenhor Presidente propSenhor Presidente propSenhor Presidente propôs ôs ôs ôs aaaa    aprovação das peças do procedimeaprovação das peças do procedimeaprovação das peças do procedimeaprovação das peças do procedimento, nto, nto, nto, 
nomeadamente, o Programa donomeadamente, o Programa donomeadamente, o Programa donomeadamente, o Programa do    Procedimento e o Caderno de EncargosProcedimento e o Caderno de EncargosProcedimento e o Caderno de EncargosProcedimento e o Caderno de Encargos (cuja 
cópia ficará arquivada em pasta anexa como documento nº.3).--------------------------- 

Ainda nos termos do nº1 do artigo 67º do CCPAinda nos termos do nº1 do artigo 67º do CCPAinda nos termos do nº1 do artigo 67º do CCPAinda nos termos do nº1 do artigo 67º do CCP    (Código dos Contratos 
Públicos) o Senhor Presidente propôs que o Júri do procedimento seja o Senhor Presidente propôs que o Júri do procedimento seja o Senhor Presidente propôs que o Júri do procedimento seja o Senhor Presidente propôs que o Júri do procedimento seja 
constituído pelos seguinteconstituído pelos seguinteconstituído pelos seguinteconstituído pelos seguintes membross membross membross membros::::------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EfetivosEfetivosEfetivosEfetivos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
António Miguel Lanternas Passinhas, chefe de divisão que presidirá;-----------------
Rosalina Maria Alves de Castro, técnica superior que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos;-----------------------------------------------------------------------------
Joaquim de Deus Letras Mouquinho, especialista de informática;----------------------- 

SuplentesSuplentesSuplentesSuplentes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ana Cristina Veríssimo Alves, técnica superior;-----------------------------------------------------
Mónica Cristina Carapinha Gila, especialista informática.----------------------------------- 

O Senhor Presidente propôs aindaO Senhor Presidente propôs aindaO Senhor Presidente propôs aindaO Senhor Presidente propôs ainda que seja deliberado designar que a 
entidade competente para prestar esclarecimentos seja o júri do 
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procedimento, nos termos do nº.2 do artigo 69º do CCP (Código dos Contratos 
Públicos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente o Senhor Presidente colocou as propostas à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou as propostas à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou as propostas à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou as propostas à votação tendo sido 
ddddeliberado, por unanimidade, a sua aprovação.eliberado, por unanimidade, a sua aprovação.eliberado, por unanimidade, a sua aprovação.eliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor vereador Joaquim Serra embora votasse favoravelmente disse que 
entendia que em vez de se proceder à abertura de um concurso poderiam ter 
sido abertos três (para mobiliário escolar, para material didático e para 
equipamento informático) no sentido de poder dar alguma oportunidade a 
empresas locais.------------------------------------------------------------------------------------------------------    

PONTO 2.5 – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------- -------------- 
 

O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de 
funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:--------------------------------------------    
    

• No Conselho de Supervisão Estratégica do PROVERE, onde foi feita uma 
avaliação dos vários projetos;------------------------------------------------------------------------ 

• Numa sessão sobre o Programa “Valorizar” na Associação Comercial de 
Évora;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Na Assembleia Geral da EDC’ Mármores;----------------------------------------------------- 
• No Encontro de Parceiros do PROVERE.------------------------------------------------------- 

    
O vereador Hugo O vereador Hugo O vereador Hugo O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, Mendanha, relativamente aos seus pelouros, Mendanha, relativamente aos seus pelouros, Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou aprestou aprestou aprestou as s s s 
seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Finalização da ligação das águas pluviais no troço junto à Adega 
Cooperativa de Borba. Já foi colocado o betuminoso, faltando apenas 
calcetar uma pequena parte;------------------------------------------------------------------------- 

• Obra de Requalificação da Escola Básica Padre Bento Pereira – está 
uma equipa a proceder à limpeza, para as máquinas avançarem para o 
derrube dos pavilhões;----------------------------------------------------------------------------------- 

• Limpeza do parque de feiras para realização da Feira da Pascoela;------------ 
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• Tendo em conta o encerramento da iniciativa “Um Dia pela Vida”, a 
decorrer no próximo dia 13 de Abril, está ser dado apoio, com todos os 
meios necessários, para a realização do evento;------------------------------------------ 

• Sapadores Florestais – esta semana estão na limpeza de matas em 
Cabeção;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Está uma equipa no terreno a colocar betuminoso nos buracos 
existentes nas estradas, ao longo do concelho, tenho em conta as fortes 
chuvadas que têm caído.------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:O Senhor vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:O Senhor vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:O Senhor vereador Joaquim Serra colocou algumas questões, nomeadamente:    
 

• Atendendo ao mau tempo que se tem vindo a fazer sentir, certamente o 
estado dos buracos de muitas estradas têm vindo a ser agravados, 
assim como alguns dos caminhos rurais. Perguntou se a Câmara tem 
capacidade de resposta para resolver estas questões.------------------------------- 

O Senhor vereador Hugo Mendanha informou que, tal como já referiu nas 
atividades da Câmara, está uma equipa a colocar betuminoso para tapar os 
buracos provocados pela chuva e, durante toda a semana, vão manter essa 
equipa neste trabalho. Na próxima semana, se o tempo permitir, vão dar início 
ao arranjo das estradas camarárias. Tendo em conta que as situações mais 
graves existem nas freguesias de Orada e Rio de Moinhos, vão começar a 
intervenção nas estradas de Orada, uma vez que já lá está a motoniveladora.---- 

• Subsídio de férias – tratando-se de uma questão que não está prevista 
em orçamento, e com a proposta de redução nas despesas com pessoal, 
de cerca de 400 mil euros, num ano (proposta esta que consta no PAEL). 
Sabendo que a dívida à ADSE não foi contemplada, logo essa redução 
não vai ser feita. Agora com a agravante dos subsídios de férias, não 
será fácil resolver esta questão, por isso deixa esta chamada de 
atenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Iluminação Pública – tem ouvido algumas queixas que só têm sido feitos 
cortes de luz nas freguesias rurais. Embora saiba que é uma situação 
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complicada em termos de PT’S, perguntou se há alguma estimativa, em 
termos de poupança, para esta medida.------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente informou que ainda não. Foi feito um corte de acordo 
com a planta que foi enviada à EDP, e pensa que deveria ter havido mais 
alguma sensibilidade, por parte de quem fez o corte pois são pessoas com 
experiência nesta matéria. Contudo, quanto às freguesias, todas as 
reclamações que foram apresentadas vão ser contempladas. Neste momento, 
estão a recolher informação para que sejam também contempladas as de 
Borba.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 nove páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, que a redigi.-------------------------------------------------------------- 


