ATA Nº.27/2013
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013
Aos quatro dias do mês de dezembro 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 Joaquim dos Santos Paulo
Espanhol, Benjamim António Ferreira Espiguinha e Joaquim José Serra Silva,
e, ao abrigo do disposto nos artigos. 78º e 79º da Lei nº.169/99 de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de
Janeiro, o Senhor vereador Nelson Trindade Sousa (ao qual foi dada posse
pelo Senhor Presidente) em substituição do Senhor vereador Jerónimo João
Pereira Cavaco, sob a Presidência do Senhor António José Lopes Anselmo.-----Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Maria Alexandra
Pereira Abelho Cordeiro, Assistente Técnica, da Câmara Municipal de Borba.--Movimento Financeiro ---------------------------------------------------------------------Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 03 de dezembro de
2013 que acusa um total de disponibilidades de 947.516,61 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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O Senhor vereador Joaquim José Serra Silva apresentou uma Moção sobre a
proposta de Orçamento de Estado para 2014. Ficará a mesma arquivada em
pasta anexa, como doc.1.--------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada pelo executivo, o Senhor Presidente colocou a Moção à
votação tendo sido deliberado, por maioria, com três votos a favor,
favor, um voto
contra e uma abstenção, a sua aprovação.
aprovação ------------------------------------------------Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores Joaquim dos
Santos Paulo Espanhol e Joaquim José Serra Silva. Absteve-se o Senhor
vereador Nelson Trindade Sousa. Votou contra o Senhor vereador Benjamim
António Ferreira Espiguinha. ---------------------------------------------------------------------------------Foi a mesma enviada ao Exmo. Sr. Presidente da República, Exmo. Sr.
Primeiro- Ministro e Exma. Sra. Ministra das Finanças.----------------------------------------

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Ordem do Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Dia--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1 – Ratificação de Adenda – Ação Social Escolar – Ano letivo
2013/2104----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.2 – Proposta de anulação de documentos de receita-----------------------------Ponto 2.3 – Proposta de anulação de guias de receita-----------------------------------------Ponto 2.4 – Designação de um representante do Município para a Assembleia
Geral da Turismo do Alentejo, E.R.T.----------------------------------------------------------------------Ponto 2.5 – Designação de um representante do Município para integrar a
estrutura de acompanhamento e monotorização do Programa “Rede de
Cidades e Centros Urbanos para a competitividade e a Inovação do Corredor
Azul”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.6 – Atividades da Câmara--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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PONTO 2.1 – RATIFICAÇÃO DE ADENDA – AÇÃO SOCIAL
ESCOLAR – ANO LETIVO 2013-2014-------------------------------------Presente informação técnica (que se arquiva em pasta anexa como
documento nº.2) informando que após o início do ano letivo 2013/2014, deram
entrada seis requerimentos de Ação Social Escolar acompanhados das
Declarações de Segurança Social atualizadas.-----------------------------------------------------Depois de analisados os processos entregues e considerando que todos
reúnem os critérios necessários para atribuição de escalão, por proposta do
Senhor Presidente, deverão ser atribuídos os escalões abaixo descritos,
considerando os valores aprovados, em Reunião de Câmara de 11 de setembro
de 2013, para aquisição de material escolar e alimentação dos alunos do 1º.
Ciclo e do Pré-Escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO - 1º CICLO
Alunos com Escalão A Alunos com Escalão B

Valor

Borba

1

0

173,74 €

Nora

0

1

86,87 €

Rio de Moinhos

0

1

86,87 €

Total

1

2

347,48 €

No escalão A será contemplado 1 aluno pelo período de 119 dias de atividade
letiva, num total máximo de 173,74€
173,74€.--------------------------------------------------------------------No escalão B serão contemplados 2 alunos pelo período de 119 dias de
atividade letiva, num total máximo de 173,74€
173,74€.-----------------------------------------------------SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO - PRÉPRÉ-ESCOLAR
Escalão A

Escalão B

Valor

Rio de Moinhos

0

1

105,12 €

Total

0

1

105,12 €

No escalão B será contemplado 1 aluno, pelo período de 144 dias de atividade
letiva, num total máximo de 105,12€
105,12€.---------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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Face ao exposto, os valores totais a considerar no âmbito da Ação Social
seguintes:--------------------------------------------Escolar para o Ano Letivo 2013/2014 passam a ser os seguintes:
------------------------

Subsídio para material
escolar - 1º. Ciclo
Subsídio de
Alimentação - 1º. Ciclo
Subsídio de
Alimentação - PréEscolar
Total

Aprovado em Reunião de
Câmara até 24/10/2013

A aprovar a partir de
21/11/2013

Total

5.145,00 €

0,00 €

5.145,00 €

21.424,04 €

347,48 €

21.771,52 €

6.213,76 €

105,12 €

6.318,88 €

32.782,80 €

452,60 €

33.235,
235,40 €

Tendo em conta informação técnica, tal adenda teve efeitos a partir de
21/11/2013. Assim, na
na sequência do parecer jurídico e da
da informação do chefe
de divisão, deverá ser ratificado
ratificado o despacho do Senhor Presidente, dada a
urgência social
social da situação em causa-----------causa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor
Senhor vereador Joaquim Serra questionou o senhor Presidente acerca da
situação profissional da Técnica Superior, Neide Canhoto, que assina a
informação acima mencionada.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que a referida técnica, está ao serviço da
Câmara, em regime de prestação de serviços através de uma empresa externa.
Essa prestação de serviços está no seu término. ----------------------------------------------O Senhor vereador Joaquim Serra,
Serra chamou a atenção para o facto de,
tratando-se de um documento oficial da câmara, e sendo a funcionária
contratada por uma empresa externa, não poder assinar este tipo de
documentos. Terá que ser alguém dos serviços da câmara a fazê-lo. ----------------Outra questão que pretende esclarecer, tem a ver com a introdução que é
dada ao documento, ou seja, no documento diz que deram entrada seis
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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requerimentos e que todos reuniam os critérios necessários para atribuição da
bolsa. No entanto, no quadro descrito, apenas estão propostos quatro. ----------O Senhor Presidente explicou, que o texto do documento terá que ser
corrigido, o que se passou foi que entraram 6 requerimentos, no entanto só 4
reuniam as condições para atribuição de bolsa. -------------------------------------------------Seguidamente,
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.--------------------------aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.2 – PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTOS
DE RECEITA-----------------------------------------------------------------------Por terem surgido dúvidas em relação a este ponto, a discussão e proposta de
aprovação do mesmo, transita para uma próxima reunião de Câmara.---------------

PONTO 2.3 – PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE GUIAS DE
RECEITA----------------------------------------------------------------------------Na sequência da informação técnica (que ficará arquiva em pasta anexa como
documento nº.3), atendendo à desistência de participação de vários
expositores antes de efetuarem o respetivo pagamento, por proposta do
Senhor Presidente deverão ser anuladas as guias de receita emitidas no
âmbito da Festa da Vinha e do Vinho/2013, abaixo discriminadas:-------------discriminadas:----------------------------------Nº Guia

Total C/ IVA

3258

608,85 €

3237

98,40 €

3231

405,90 €

3233

98,40 €

3248

202,95 €

3862

216,48 €

3872

108,24 €

3265

369,00 €

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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3266

184,50 €

3928

202,95 €

3988

239,85 €

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

PONTO 2.4 – DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DO
MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA GERAL DA TURISMO DO
ALENTEJO, E.R.T.---------------------------------------------------------------Tendo em conta a tomada de posse do novo executivo,, e em conformidade
com a alínea b) do nº.1 do artigo 15º dos Estatutos da Turismo do Alentejo,
E.R.T., (Despacho nº.8864/2013) deverá ser designado o Presidente da Câmara
Municipal, António José Lopes Anselmo, para representar o Município na
Assembleia Geral
Geral da Turismo do Alentejo, E.R.T.--------------------------------------------E.R.T.------------------------------------------------------------------------------------------------A deliberação deverá ser tomada nos termos do nº.3 do artº.55º da Lei nº.
75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------setembro.------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos do nº.3 do artº.55º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro,,
após votação por escrutínio secreto foi deliberado, com dois votos a favor e
três votos em branco, designar o Presidente da Câmara, António José Lopes
Anselmo, para representar o Município na Assembleia Geral da Turismo do
Alentejo, E.R.T.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.R.T.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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PONTO 2.5 – DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DO
MUNICÍPIO
PARA
INTEGRAR
A
ESTRUTURA
DE
ACOMPANHAMENTO E MONOTORIZAÇÃO DO PROGRAMA
“REDE DE CIDADES E CENTROS URBANOS PARA A
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO DO CORREDOR AZUL---------Tendo em conta a tomada de posse do novo executivo, deverá ser designado o
Presidente da Câmara Municipal, António José Lopes Anselmo, para integrar a
Rede de
estrutura de acompanhamento e monotorização do programa ““R
Cidades e Centros Urbanos para a Competitividade e Inovação do Corredor
Azul, como representante do Município”
Município”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A deliberação deverá ser tomada nos termos do nº.3 do artº.55º da Lei nº.
75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos do nº.3 do artº.55º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro,, e
após votação por escrutínio secreto foi deliberado, com dois votos a favor e
três votos em branco, designar o Presidente da Câmara, para
para integrar a
estrutura de acompanhamento e monotorização do Programa “Rede de
Cidades e Centros Urbanos para a competitividade
competitividade e a Inovação do Corredor
Azul”, como representante do Município.------------------------------------------Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 em
diversas reuniões destacando:-------------------------------------------------------------------------------destacando:-------------------------------------------------------------------------------• Reunião com o NERE; ---------------------------------------------------------------------------------• Reunião com a Águas Centro Alentejo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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O vereador Joaquim Espanhol, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes informações:-------------------------informações:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia
Freguesia Matriz:
• Loteamento do PicadeiroPicadeiro-Borba ------------------------------------------------------------------- Continuação do calcetamento com argamassa de cimento na zona
Norte do loteamento; -----------------------------------------------------------------------------------• Loteamento da Nave – Nora-------------------------------------------------------------------------Nora-------------------------------------------------------------------------- Substituição de manilhas partidas na rede pluvial-----------------------------------• Loteamento do Chalé e Loteamento da Zona Industrial da Cruz de Cristo –
- Preparação do terreno para implementação de zonas verdes e de
estacionamento; ------------------------------------------------------------------------------------------• Estradas e Caminhos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continuação da pavimentação de passeios na Estrada da Adega de
Borba; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reparação de troço e desmatação no caminho municipal que vai dar à
“Horta do Sr. Porfírio”------------------------------------------------------------------------------------ Reparação de troço no caminho da “Fonte Telheiro”; ------------------------------- Regularização dos terrenos e caminhos de acesso ao “Outeiro do
Espinheiro”; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Desmatação de silvas e ervas na valeta Taludes na Azinhaga da Ribeira
de Borba -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Melhoramento na fixação da sinalização vertical na Avenida do Povo e
Rua Humberto Silveira Fernandes; ------------------------------------------------------------• Celeiro da Cultura---------------Cultura--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- impermeabilização da varanda e caleira no telhado; -------------------------------- preparação do Presépio;-----------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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• Centro Cultural ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Colocação do piso em madeira na divisória administrativa ---------------------• Estaleiros Município-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Município------------------------------------------------------- Limpeza dos tanques da oficina de cantaria ---------------------------------------------Freguesia de Rio de Moinhos:
Moinhos:
- Mobilização de meios para a inauguração do Centro Luis da Silva;
nomeadamente colocação e posterior remoção de cadeiras e de
elementos decorativos; ---------------------------------------------------------------------------------Diversos:
- Limpeza das folhagens em redor da sede do Município; -------------------------- Limpeza e desobstrução de várias bermas e valetas; -------------------------------- Desobstrução de esgotos e limpeza de caleiras; --------------------------------------- Limpeza de fossas; -------------------------------------------------------------------------------------- Serviços habituais de limpeza e recolha de resíduos;-------------------------------- Desmatação pelos sapadores na zona da ADC’3; ------------------------------------- Recolha de lenha para a fogueira de Natal; ----------------------------------------------O Senhor Vereador Benjamim Espiguinha pediu a palavra, para colocar 3
questões que pretendia ver esclarecidas:--------------------------------------------------------------1. Limpeza do Pavilhão Gimnodesportivo – Já foi várias vezes abordados
por parte de alguns pais, que dizem, que especialmente após o fim de
semana, não é feita qualquer limpeza nem ao Pavilhão nem às zonas
adjacentes, nomeadamente os balneários. ------------------------------------------------2. Relativamente à questão da anulação do concurso proposta em reunião
anterior, saber se existe algum desenvolvimento sobre esse assunto. -----3. Uma vez que irão decorrer iniciativas no Pavilhão de Eventos, saber se a
situação, mesmo que provisória da passagem de acesso pedonal entre o
Picadeiro e o referido Pavilhão, está prevista.---------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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O Senhor
Senhor Presidente informou, que esta falha na limpeza do pavilhão se deve
ao facto de algum pessoal afeto a este serviço, infelizmente ter terminado
contrato. No entanto, esse assunto já está a ser devidamente tratado. --------------Relativamente à questão da anulação do concurso, a mesma será debatida
numa próxima reunião de Câmara.-----------------------------------------------------------------------A passagem pedonal de acesso ao Pavilhão de Eventos já está a ser feita.--------Pediu a palavra o senhor Vereador Joaquim Serra,
Serra dizendo que continua a
aguardar pela informação que pediu, relativamente à Obra do Centro Escolar e
à obra da Porta do Castelo. -----------------------------------------------------------------------------------Pretendeu também saber, se a obra do Centro Cultural já estava prevista
anteriormente, e se há alguma estimativa do custo dessa intervenção.-------------Chamou a atenção deste executivo, para o facto de haver um limite na lei para
a realização de obras por administração direta. Só se poderá ultrapassar esse
limite, com autorização da Assembleia Municipal e mediante uma proposta
apresentada pela Câmara. Recomendou ao Vereador responsável pelo pelouro,
que tivesse em atenção essa situação.------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou, que a obra do Centro Escolar está pronta.
Faltam fazer umas limpezas e as respetivas inspeções que também já estão
pedidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à obra da Porta do Castelo, já pediu o relatório à técnica da
Câmara. Irá reunir, hoje, no local da obra, com o engenheiro da empresa, para
clarificar o ponto de situação. -------------------------------------------------------------------------------Quanto às obras do Centro Cultural, informou que já estavam programadas
pelo anterior executivo. Já providenciou, para que lhe fosse fornecido
detalhadamente, todas as intervenções inerentes a estas obras bem como o
custo total da mesma -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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-----------------------------------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
onze páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Maria Alexandra Pereira
Abelho Cordeiro, Assistente Técnica, que a redigi.-----------------------------------------------O Presidente da Câmara
__________________________
A Assistente Técnica
__________________________

Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 04/12/2013
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