ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BORBA
Praça da República - 7150-999 Borba. Telefone 268 894 113. Fax 268 894 806

ACTA Nº27
SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE BORBA
REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2009

------ Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e nove, nesta vila de Borba, no Salão dos
Paços do Município de Borba, reuniu pelas 20.45 horas, em Sessão Ordinária a Assembleia
Municipal de Borba, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------PONTO UM: Período Antes da Ordem do Dia
PONTO UM PONTO UM: Leitura do Expediente
PONTO UM PONTO DOIS:Outros assuntos de interesse para a Autarquia
PONTO DOIS: Período para intervenção do público
PONTO TRÊS: Período da ordem do dia
PONTO TRES PONTO UM: Análise Conducente à aprovação da acta nº 25, da
Sessão de 25 de Abril de 2009
PONTO TRÊS PONTO DOIS: Análise Conducente à aprovação da acta nº 26, da
Sessão de 29 de Abril de 2009
PONTO TRÊS PONTO TRÊS: Remessa para aprovação da Assembleia Municipal
do Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, depois de decorrido
o período de discussão pública.
PONTO TRÊS PONTO QUATRO: 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de
2009
PONTO TRÊS PONTO CINCO:Apreciação das Actividades da Câmara Municipal
e da sua situação financeira.
------ Tendo presente o nº 1 do artigo 92º da Lei 169/99 de 18 de Setembro se lavra a
presente acta: --------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, procedeu à abertura da sessão e
ordenou realizar a chamada, verificando-se a presença dos Membros, António José Moura
Proença, Joaquim Maria Godinho Veiga, João Manuel Rato Proença, Carlos Manuel de
Almeida Cabral, Mário Joaquim Trindade de Deus, Joaquim Manuel Cardoso, Jerónimo
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João Pereira Cavaco, Rui Manuel Ganito Bacalhau, Norberto João Figueiras Alpalhão
Diogo Manuel Canhão Sapatinha, Francisco José Ramalho Mendes, António Joaquim
Moura Lopes, , Joaquim Manuel Grego Esteves,

António José Lopes Anselmo, José

António Carapeto Dias, António José Barroso Paixão. -------------------------------------------------- Verificou-se a ausência dos Membros Augusto Manuel Bilro Guégués (que justificou
a sua falta anexo 1), e foi substituído pelo Senhor Francisco José Ramalho Mendes, Maria
João Barroso Lopes Cavaco (que justificou a sua falta anexo 2) Vítor José Pécurto Guégués,
Sérgio João Pécurto Gazimba -------------------------------------------------------------------------PONTO UM: Período Antes da Ordem do Dia
------ O Presidente da Assembleia Municipal: Disse, por motivos pessoais o Senhor
Augusto Manuel Bilro Guégués não pode estar presente. Disse que convidou o Senhor
Francisco José Ramalho Mendes, para fazer parte da Mesa da Assembleia. Visto não haver
nenhuma objecção por parte dos deputados o Senhor Francisco José Ramalho Mendes
assumiu o posto de Segundo Secretário da Mesa da Assembleia Municipal. -------------------PONTO UM PONTO UM: Leitura do Expediente
------- O Membro Jerónimo João Pereira Cavaco (1º Secretário) informou que nada de
relevante havia a assinalar, no entanto, e como é habitual, as pastas da correspondência
estavam presentes para quem as quisesse consultar. -----------------------------------------------PONTO UM PONTO DOIS:Outros assuntos de interesse para a Autarquia
------ O Presidente da Assembleia Municipal: Disse, congratulo-me com a elevação da
Vila de Borba à categoria de Cidade e perguntou ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal se tinha algo a dizer sobre o assunto. ---------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal: Iniciou a sua intervenção desejando boa noite a
todos. Seguidamente referiu que, após decisão tomada por unanimidade nesta Assembleia,
relativamente à elevação de Borba a Cidade, seguimos os trâmites normais e foi entregue
toda a documentação na Assembleia da República e como é do conhecimento público, a
aprovação da ascensão da Vila de Borba a Cidade, ocorreu no passado dia 12. Aguardamos
agora a sua promulgação pelo Senhor Presidente da República e a publicação em Diário da
República que efective a ascensão. Eu já tinha dito na Assembleia onde foi dado o parecer,
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que títulos para mim são “coisas” que não contam muito, mas por vezes dão jeito. A
elevação de Borba a Cidade ocorreu, num curto espaço de tempo, recordo o caso de São
Pedro do Sul que há 10 anos tinha visto rejeitado o pedido de elevação a Cidade e só agora
foi elevada (no passado dia 12). Borba em 3 anos teve o problema resolvido, penso que o
mais fácil foi a aquisição do título, mas o que interessa é o que vem agora e que passa por
todos nós, independentemente das forças políticas a que pertencemos, acho que nos
devemos congratular com esta elevação de Borba a cidade e penso que há agora um trabalho
importante a realizar, a todos os níveis, não só em termos promocionais, não podemos
esquecer que o critério que esteve subjacente à elevação, foram os motivos históricos e
patrimoniais, o que nos obrigará com certeza a ter que repensar a forma, promocional para
fins turísticos, em termos de protecção patrimonial e em termos promocionais que temos
que fazer. Temos acesso a partir de agora a programas alguns deles específicos para cidades,
os quais nós não podemos perder e temos de os agarrar. Penso que é importante agora, já
que fomos elevados a cidade, que nós possamos reivindicar, alguns benefícios tais como o
ensino secundário, questões relacionadas com a saúde, a partir de agora podemos ter um
papel mais reivindicativo. É nesse sentido que estamos já a trabalhar, alguns programas
específicos para cidades, nomeadamente em relação aos veículos eléctricos, vamos ter uma
reunião já no próximo dia 8, há uma série de aspectos que a partir de agora podem ser
explorados, no sentido de criar melhores condições para a população. Esperamos que esta
elevação a cidade possa trazer uma melhoria do bem-estar da nossa população. Aproveito
também para dizer que é lamentável e não faço ideia de onde poderá ter partido tal boato, de
que na então vila e agora cidade, o executivo camarário, passava de cinco para sete, que
“isto” foi uma jogada do Presidente da Câmara, para passar a ganhar mais dinheiro, que os
impostos irão aumentar… Para mim tudo aquilo que foi pensado e todo o esforço que
fizemos, nunca seria a pensar numa coisa dessas, só mentes perversas e idiotas, farão
afirmações desta natureza. Como se sabe a remuneração do Presidente da Câmara é em
função do número de habitantes. Penso que a partir de agora estamos em condições de
encontrar, mais e melhores soluções para Borba, e a todas as quais possamos recorrer
servindo-nos do título. ----------------------------------------------------------------------------------Acta nº 27 – Ordinária da Assembleia Municipal de Borba, realizada em 2009-06-30
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------O Membro Joaquim Veiga: Iniciou a sua intervenção desejando boa noite a todos,
seguidamente disse: Congratulo-me como Borbense pela elevação da vila de Borba a
Cidade é um prémio, um valor acrescido para a nossa Terra, que tem lutado muito, ao longo
de muitos anos. Relembremo-nos que deixou de ser concelho, depois passou a ser concelho
novamente. O 25 de Abril de 1974 foi aqui solenemente comemorado, houve manifestações
populares. É uma Terra democrática. É uma terra onde nos podemos reconhecer com
orgulho, porque tem fama, através do que os seus naturais produzem, acompanhados por
outros que vem para aqui trabalhar. Vou aqui testemunhar aqui uma coisa que faz parte da
minha vida. Na tropa os militares são conhecidos por 27,38, 49,52, etc. Nas guerras de
África era a mesma coisa, quando as pessoas eram naturais de duas terras do nosso país, que
eram Fafe ou Borba, essas pessoas chamavam-se, Fafe ou Borba, qualquer um deles em
qualquer companhia, em qualquer pelotão, em qualquer batalhão, em qualquer navio, em
qualquer base aérea, era o Fafe e o Borba, isto quer dizer que estas pessoas transportavam
para o seio onde viviam, naquele período, a sua terra. A terra fazia parte deles, ou melhor,
eles eram um porta-voz da sua terra. Agora podemos dizer, eu acho bem que algumas
pessoas digam, que Borba era uma Vila com certos encantos, etc. Mas hoje o mundo não se
limita a isso, portanto há que lutar noutras condições, por exemplo as condições que nos
obrigam no campo da educação, da segurança, da saúde. Eu considero que são os três
factores importantes da vida das pessoas, devido à minha idade, outros mais velhos ou mais
novos, terão outras. A cidade é diferente da vila em termos de educação, segurança e saúde,
na educação pela frente uma grande batalha, talvez maior ainda do que esta da elevação a
cidade, que é o ensino secundário completo, na segurança, uma segurança que se exerça em
dois sentidos: uma segurança pública do estado e uma segurança local, importante que a
Câmara, agora como cidade, disponha de uma segurança local o mais depressa possível. Na
saúde, estamos a caminho de ter um centro de saúde. Há a fazer uma serie de coisas na
saúde, gostava de deixar este repto ao Senhor Presidente da Câmara, que é a continuação do
trabalho, para que a cidade se consubstancie. Terminado este processo de elevação de Borba
a cidade, exige-se todos os esforços para que se iniciem os trabalhos de elevação de
Santiago Rio de Moinhos a vila, merece! É uma localidade com mais capacidade do que
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algumas vilas que nos rodeiam, tem capacidade industrial, capacidade económica, tem vida
própria para se poder iniciar este processo e agora trabalhar com afinco, daí o repto que eu
lanço à população de Santiago, para que Santiago seja uma vila, sede da freguesia de Rio de
Moinhos e vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Membro Joaquim Cardoso: Iniciou a sua intervenção desejando boa noite a todos
os presentes, seguidamente disse: Sobre a elevação de Borba a cidade, o Senhor deputado
João Oliveira, entregou na Assembleia da República o projecto de Resolução n.º 514/X, que
propõe a instalação de serviços públicos e a construção de equipamentos colectivos no
Concelho de Borba. Disse ser necessário lutar para que o centro de saúde tenha todas as
condições humanas necessárias. Disse existir um grave problema de transportes no
Concelho, não havendo transportes públicos suficientes. Disse haver um conjunto de coisas
a fazer e a conservar. Disse que Borba cada vez mais, está menos acessível. Existem
problemas de acessibilidade, que dificultam a vida aos deficientes. A CDU congratula-se
com a elevação de Borba a cidade. Disse que em 2013 a quando da reorganização
administrativa do País, a cidade não garante o Concelho, e não adormecer à sombra de
títulos. (gravação inaudível) --------------------------------------------------------------------------------- O Membro Mário de Deus: Iniciou a sua intervenção desejando boa noite a todos os
presentes, seguidamente disse: Aproveitar a ocasião para que de forma simples e sintética,
acima de tudo sem retóricas bacocas, sem chauvinismos deslocados, dizer duas coisas
claras! A elevação de Borba a cidade, não é contra ninguém! A elevação de Borba a cidade,
assinala um momento importante do desenvolvimento deste Concelho e desta região! Fica
muito bem, cai como “ a cereja no bolo”, vem a propósito. Estas serão talvez as declarações
políticas que o PS tem de fazer acerca disto. Não é contra ninguém mas vem muito a tempo,
vem numa altura perfeita! Assinala um surto de obras, um surto de realizações que os
Borbenses mereciam. Sem chauvinismos deslocados. Não é um ponto de chegada, é um
ponto de partida. Este título é apenas mais um instrumento que nós Borbenses temos para
continuar a lutar pelo nosso desenvolvimento, nessa medida, não me parece outra atitude
possível, se não pedir a todos no mínimo uma salva de palmas, para a elevação de Borba a
cidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta nº 27 – Ordinária da Assembleia Municipal de Borba, realizada em 2009-06-30
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------O Membro João Proença: Iniciou a sua intervenção desejando boa noite a todos os
presentes, seguidamente disse: A população de Borba ainda não entendeu a razão da
elevação de Borba a cidade. Falta à população uma explicação que faça perceber qual a
diferença, quais as vantagens objectivas e o que podemos reivindicar. (gravação inaudível) ------O Membro Carlos Cabral: Iniciou a sua intervenção desejando boa noite a todos os
presentes, seguidamente disse: Congratulo-me com a passagem de Borba a cidade, não sou
natural de Borba como toda a gente sabe, mas vivo cá. Evidentemente que todas as questões
postas agora, são questões sem qualquer sentido, na medida de que a passagem a cidade, é o
começo de um caminho, e o caminho como dizia o poeta, “faz-se caminhando”.
Evidentemente que as condições postas a um pequeno concelho de sete mil e tal habitantes,
que a partir do património histórico foi elevado a cidade, e não tenhamos medo das
palavras, a partir das negociações entre os partidos políticos que estão na Assembleia da
República que cada um propõe a sua e que foi votado por unanimidade. O que é que isto nos
dá? Dá-nos mais responsabilidade, mais algumas possibilidades, mas dá-nos principalmente
uma razão para ir caminhando, em questões importantes para a população. É quase
impossível explicar de um dia para o outro, nós éramos uma vila, agora somos uma cidade,
não há grande diferença entre vila e cidade, o que é que há de novo? Há de novo, a
possibilidade de algumas questões serem tratadas de outra forma. Se serão tratadas de outra
forma ou não? Evidentemente que é o que as novas eleições autárquicas vão determinar. De
quem é o Poder, quem é que fica em Presidente da Autarquia, como aproveita essas
oportunidades, que estratégia tem para a cidade de Borba. A nível de propaganda de
turismo, o património histórico tem de ser aproveitado por qualquer um que vá para lá.
Concordo absolutamente que a questão da reorganização administrativa do País, irá surgir
nos próximos anos como questão da discussão politica. Para dar um exemplo, há freguesias
de Lisboa com 123 habitantes, e há freguesias de Lisboa com 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil
habitantes. A partir deste exemplo vemos que a reorganização administrativa, que surgiu no
século XVIII várias vezes, onde Borba deixou de ser Concelho e depois passou a ser
Concelho novamente, etc. Isto vai ser central na discussão politica nos próximos anos,
principalmente se a crise económica, não se resolver rapidamente. O que nós temos presente
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neste momento, são algumas realidades, como dizia o ilustre concidadão que foi
entrevistado pela televisão “deixamos de ser vilões e passamos a ser cidadões”. De vilão a
cidadão é uma passagem importante. Isto não se explica por artes mágicas. Isto explica-se
pelo caminho, pelas obras que se vão conseguindo fazer, pelo que se conseguir aproveitar
disto e quem for o Poder a partir das eleições autárquicas de 11 de Outubro, irá aproveitar e
explicar esse caminho. Não há ninguém capaz de chegar aqui e dizer: - Qual é a diferença
entre a Vila e a Cidade de Borba, quando o Senhor Presidente da República ainda não
promulgou? Esperemos! Vamos ver o caminho! Vamos ver o que podemos fazer, o que
podemos aproveitar, por exemplo uma das coisas que podemos aproveitar, as Cidades de
baixa densidade podem se encontrar, as Cidades do encontro Luso Fronteiriço podem se
encontrar. Há amplos caminhos, amplas vias que se abrem, a partir do Título, que não é
muito importante, não trás grandes alterações, mas que nos trás uma sobre alma de auto
estima e um sobre olhar para as possibilidades futuras, é por isso a congratulação. É bom
para o Alentejo que anda deprimido, com pouco peso político, com cada vez menos
população que as cidades se afirmem depois por qualidade de vida, por baixa densidade, por
grande qualidade de património histórico, por grande qualidade das suas condições
estruturais. Não há explicações fáceis para isto nem se pode exigir a ninguém que explique.
Uma das questões importantes é a das cidades geminadas no mundo, há varias formas, há
várias maneiras de entrar nesse outro caminho que o Título de Cidade nos dá. Agora
deixemo-nos de fantasias, que a população não sabe, nem sabemos nós, nem sabe ninguém.
O caminho é que há-de demonstrar e a população há-de ver se o caminho for bom, se o
caminho for mau também há-de ver, é assim a democracia, é assim a vida. --------------------------O Membro António Paixão: Desejou boa noite a todos os presentes, seguidamente
disse: Gostaria tecer algumas considerações, a propósito da elevação da Vila de Borba a
Cidade. Entendo que para além de todos os benefícios que podem daí advir, isto foi também
uma questão de oportunidade que alguns aproveitaram e outros infelizmente não a souberam
aproveitar. Congratulo-me pelo facto dos nossos eleitos locais e representantes de este
executivo camarário, terem sabido aproveitar esta oportunidade. Congratulo-me também em
nome da Freguesia de Rio de Moinhos, pela oportunidade, agora aqui sabida, aproveitada
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em primeira mão pelo Senhor Deputado Joaquim Veiga, corroborada também por outros
companheiros de poder-mos encetar um caminho de elevar a Freguesia de Rio de Moinhos a
Vila. É com muito gosto que oiço estas palavras de incentivo. Só porque não devemos atirar
os foguetes antes da festa é que não peço, também como pediu o meu amigo Mário, uma
salva de palmas a favor desta ideia benéfica destes Senhores Deputados. ---------------------------- O Membro Joaquim Cardoso: Disse: Não bato palmas ao infinito e ao nevoeiro. A
decisão ainda não foi promulgada pelo Senhor Presidente da República. Os historiadores
dentro de 100 anos vão ver que Borba passou a Cidade porque o PS tem maioria absoluta.
(gravação inaudível) ------------------------------------------------------------------------------------------ O Membro Moura Lopes: Iniciou a sua intervenção desejando boa noite a todos os
presentes, seguidamente disse: Penso que estamos a andar depressa demais. Uma coisa é
Borba elevada a Cidade depois da Lei ser promulgada pelo Senhor Presidente da República
e afixado em Diário da República e outra é antes disso. Há que esperar antes de fazer a
festa. Fui a primeira pessoa nesta Assembleia a defender a elevação de Santiago Rio de
Moinhos a Vila. (gravação inaudível) ----------------------------------------------------------------------O Membro Joaquim Veiga: Disse: Há de facto cidades que foram definidas ou
decididas pela maioria e há cidades (Salvaterra de Magos) que foram definidas pela minoria.
Infelizmente a vida é assim, uns estão na maioria, outros estão na minoria, mas há maiorias
que não respeitam as minorias. Queria agradecer aos Deputados da Assembleia da
República que por unanimidade, votaram favoravelmente para que Borba fosse Cidade. Para
concluir, ao contrário da alegria que circula nessas outras cidades, há aqui uma profunda
tristeza nesta Assembleia, pelo motivo de Borba ser Cidade, de maneira que a minha
expressão que gostava que ficasse lavrada na acta é a seguinte: - “Estou tão triste,
congratulo-me com a tristeza que aqui vai de Borba ser Cidade que vou chorar lá para fora”!
------ O Presidente da Câmara Municipal: Disse: Começo por fazer alguns
esclarecimentos. Em relação à festa, vai haver festa, fiquem descansados que vai haver.
Temos previsto uma vaca assada e dois porcos assados para a população. Nessa altura com
certeza que será explicado de viva voz do Presidente da Câmara ao Povo, quais foram os
motivos que estiveram subjacentes à elevação de Borba a Cidade. Não faltarão as palavras
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do Presidente, porque é um Homem do Povo e gosta de falar para o Povo, sempre gostou,
embora já tenha dado várias entrevistas aos órgãos de comunicação sobre este tema, mas
com certeza de viva voz, sentir o pulsar do Povo, é aquilo que o Presidente da Câmara de
Borba gosta. Felizmente fui professor durante 25 anos, e tive o privilégio de ao longo desses
25 anos, se calhar 20 dei aulas a alunos na fase terminal de ensino pré-universitário.
Coincidindo com a fase final do ano, tinha sempre longas conversas com os alunos, onde
eles me diziam os cursos que iriam frequentar no ensino superior e me perguntavam o que
iriam fazer depois de terminados os cursos. A minha resposta para eles era sempre a mesma:
Meus amigos, o título é aquilo que menos interessa, faz falta, e nunca esqueçam que esse
título, lhes permite adquirir uma ferramenta para se desenrascarem ao longo da vida. Isto
para dizer que esse título que os alunos adquiriam, era o primeiro passo para se lançarem
depois na vida. Aqui com esta elevação de Borba a Cidade é exactamente a mesma coisa.
Congratulo-me com a elevação de Borba a Cidade, fiquem a saber que fui daqueles que me
esforcei bastante, eu e esta equipa toda que aqui está, no sentido que efectivamente Borba
fosse Cidade. Penso que a partir de agora, como já foi dito aqui, estão criados mecanismos
que podem, trazer mais valia. Não me perguntem se vai demorar muito tempo, ou pouco
tempo. Depende! Depende de muita coisa. Depende de quem cá estiver, dos objectivos de
quem cá estiver, da força da própria população, da força do Governo, da política do
Governo, e podemos efectivamente reivindicar algumas coisas que não temos e queremos
vir a ter. Naturalmente que há umas que poderão ser mais fáceis do que outras, se calhar a
educação pode ser mais fácil, a saúde pode ser mais complicado, se houver descentralização
da saúde, talvez seja mais fácil para as autarquias. O futuro o dirá, e cá estaremos para tratar
destes assuntos, nós ou outros. Quando digo “cá estaremos” quero dizer a população, os
Borbenses, as pessoas que vivem em Borba, o que é importante é que se empenhem no
sentido de terem orgulho de cá viver e de trazer para cá o mais possível. Nestes meses que
me faltam de mandato, até Outubro, tudo farei para trazer já, coisas para Borba que tenham
que ver com a Cidade. No dia 8 vou ter uma reunião com o Homem dos carros eléctricos e
ainda ontem tive aqui uma reunião para uma parceria, para a regionalização urbana onde me
perguntavam se queria entrar já no leque das cidades ou das vilas? E eu disse neste
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momento vamos lá apanhar este, porque este está mais à mão, depois logo se vê. Há muitas
oportunidades que nós temos. A questão da geminação como o Professor Cabral dizia,
acabamos de assinar geminação com Thaizou na China. Podemos entrar na “tal” rede de
Cidades que nos podem trazer daí questões interessantes, para o desenvolvimento do
Concelho. O Senhor deputado Joaquim Cardoso dizia “ um historiador daqui a 100 anos
vai-se rir” eu já me ri, quando li a acta de desanexação de Borba do Concelho de Vila
Viçosa, ri-me da forma que isso aconteceu. Se daqui por 100 anos, se um historiador se vier
a rir do que se passou, mas se esse riso se traduzir no desenvolvimento do Concelho, fique
descansado que eu daqui por 100 anos, esteja eu onde estiver, continuarei a aplaudir o
desenvolvimento do Concelho de Borba. ------------------------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia Municipal: Chama à atenção dos deputados que se está
a esgotar o tempo de intervenção do ponto em causa. ----------------------------------------------------O Membro António Paixão: Disse: Quando me referia a uma questão de
oportunidade que alguns aproveitaram e outros não souberam. Depreendi, talvez por
incapacidade minha, depreendi do discurso do Senhor Cardoso, que teria ele entendido que
alguma coisa lhe quis tocar, a propósito deste aproveitamento ou não de oportunidades.
Nada tem a haver com executivos, da Câmara Municipal de Borba, sei que este executivo
aproveitou-a e outros ao lado ou até mais distantes não souberam aproveitar, referi-me só a
isso. Não vejo tantas dificuldades como vê a bancada da CDU na passagem a Cidade, até
parece que seria melhor não passarmos a Cidade. Estou contente que Borba passe a Cidade
e este é o primeiro passo, para que outros possam vir a ser dados. ------------------------------------- O Presidente da Assembleia Municipal: Não havendo mais inscrições deu por
encerrado o ponto. ---------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS: Período para intervenção do público
------ O Presidente da Assembleia Municipal: Dado não existirem inscritos por parte do
público encerrou este período. -------------------------------------------------------------------------PONTO TRES PONTO UM: Análise Conducente à aprovação da acta nº 25, da
Sessão de 25 de Abril de 2009
------ O Presidente da Assembleia Municipal: Disse: Em relação ao discurso do Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de Borba, constante na página numero 4 da Acta n.º25
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onde se lê “louvar” deve ler-se – “honrar”. Isto foi um erro da pessoa que passou o discurso.
------ O Membro Jerónimo João Pereira Cavaco (1º Secretário): Disse: é apenas uma
correcção, na página numero 2, no que respeita ao discurso da força política do PSD, está na
acta, “leu o seu discurso e que se anexa no final da acta” o mesmo como se devem recordar
não foi lido, foi apenas entregue na mesa, por razões que o Vítor explicou na altura. Este
texto vai ser alterado, onde “leu o seu discurso” “entregou o seu discurso”. ------------------------- O Presidente da Assembleia Municipal: Colocou à votação a acta nº 25 da Sessão de
25 de Abril de 2009, tendo sido aprovada por maioria, com 10 votos a favor, 3 abstenções e
3 votos contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Membro Joaquim Cardoso: Disse: Que a força política da CDU pretende entregar
uma declaração de voto. Não faz sentido anexar na acta um discurso de uma pessoa não
presente. Não é uma crítica ao discurso mas sim uma critica à forma de como as actas são
feitas. (gravação inaudível) ---------------------------------------------------------------------------------- O Membro Jerónimo João Pereira Cavaco (1º Secretário): Disse: Não vou
comentar a declaração de voto, vou apenas fazer uma ressalva que penso ser importante,
talvez não o deveria fazer mas em todo o caso penso que é importante ficar por uma razão.
Se o Senhor deputado Joaquim Cardoso se recordar o membro da força política do PSD
Vítor Guégués, dirigiu-se à Assembleia explicando as razões porque o discurso não era lido,
e solicitou ao mesmo tempo que o discurso fosse entregue na mesa, algo que por razões
obviamente éticas e quanto mais não fossem, democráticas esta mesa nunca se iria opor a
que isso acontecesse. O discurso não está transcrito na acta, comecei efectivamente por
dizer que iríamos alterar o texto onde está “leu” para “entregou” porque nós entendemos
que o deputado Vítor Guégués solicitou que o discurso ficasse nesta mesa. Ele não está
transcrito, está em anexo. Não há violação de conceito legal absolutamente nenhum. --------PONTO TRÊS PONTO DOIS: Análise Conducente à aprovação da acta nº 26, da
Sessão de 29 de Abril de 2009
------ O Presidente da Assembleia Municipal: Colocou à votação a acta nº 26 da Sessão de
29 de Abril de 2009, tendo sido aprovada por maioria, com 8 votos a favor, 4 abstenções e 3
votos contra. No momento da votação encontrava-se ausente da sala o Senhor Deputado
Joaquim Veiga. ------------------------------------------------------------------------------------------Acta nº 27 – Ordinária da Assembleia Municipal de Borba, realizada em 2009-06-30
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PONTO TRÊS PONTO TRÊS: Remessa para aprovação da Assembleia Municipal
do Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, depois de decorrido
o período de discussão pública.
------ O Presidente da Câmara Municipal: Disse: No fundo este Regulamento de
Ocupação Municipal Temporário de Jovens, tem que ver com algumas lacunas que nós,
encontrávamos no Concelho relativamente à ocupação de jovens, sobretudo no período de
férias lectivas. Nesse sentido nós na Câmara Municipal aprovamos este regulamento, teve o
período de discussão pública, e não houve alterações e hoje trouxemos aqui a esta
digníssima Assembleia. Não se pretende de maneira nenhuma com este regulamento ir
substituir mão-de-obra, ou seja, com este jovens irmos poupar postos de trabalho, o que se
pretende aqui é efectivamente permitir que os nossos jovens estudantes com idades
compreendidas entre os 18 e os 25 anos possam beneficiar desta ocupação. Temos agora
uma tarefa em mãos em que os jovens poderão vir a beneficiar deste tipo de ocupação,
porque é um trabalho temporário e que tem que ver com a toponímia, um programa que nós
estamos a trabalhar com a Associação de Municípios do Distrito de Évora, que tem como
objectivo a modernização dos serviços, como por exemplo as plantas de localização em que
as pessoas através desse programa podem ir directamente via internet, requisitar essa planta
e isso obriga em que em termos de toponímia haja um importante trabalho a fazer. Porque
isso vai fazer que em cada uma das ruas, se tenha de ir de porta em porta e ver se realmente
o prédio é só de primeiro andar, se o número corresponde à realidade ou não se há
alterações, etc. É um trabalho de grande responsabilidade mas que pode perfeitamente ser
feito por um grupo de jovens. A escolha das idades, entre os 18 e os 25 anos, tem que ver
com a existência de programas do Instituto da Juventude para as idades inferiores, os
celebres OTL. O principal problema residia nas idades dos 18 aos 25 anos onde não existia
nenhum programa ocupacional. No artigo segundo constam as várias áreas onde os jovens
podem ocupar os tempos livres. ----------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia Municipal: Não havendo inscrições, colocou o
documento referente ao Ponto 3.3 a votação. Aprovado por unanimidade. ---------------------PONTO TRÊS PONTO QUATRO: 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de
2009
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------ O Presidente da Câmara Municipal: Disse: Quero em primeiro lugar pedir imensa
desculpa pelo facto do documento enviado, ter sofrido uma ligeira alteração, vou explicar o
ocorrido. Havia em cima da mesa duas versões, acabamos por aprovar uma versão que tinha
o total de 29 e não a que tinha o total de 26. Nos técnicos Superiores, aparece um aumento
de 3 para 5, um aumento de 2 Técnicos, no Assistente Técnico de 3 para 4, e nos Assistentes
Operacionais de 10 para 17, um aumento de 7. Em relação aos Assistente Operacionais,
como sabem Borba é um dos Concelhos contemplado com os Técnicos Sapadores
Florestais, estamos a falar de 5 Sapadores Florestais, como temos também a escola e como
sabe o pessoal é da nossa responsabilidade, pode haver algumas baixas, algumas reformas e
portanto optamos por deixar uma folga de 2 pessoas, ou seja dos 7 que são propostos 5 vão
ser ocupados imediatamente. Em relação ao Assistente Técnico, e aos dois lugares de
Técnico Superior, tem que ver com o facto de nós em principio virmos a ser os
coordenadores de um programa que já foi aqui falado, um programa Europeu de Apoio à
América Latina, o programa URBAL, e esse programa vai ele próprio pagar durante 3 anos
um Técnico à partida e eventualmente um Assistente Técnico se for caso disso, além disso
os Contratos Locais de Desenvolvimento Social e eventualmente o Agrupamento Europeu
de Cooperação Territorial, podemos estar na iminência de ter que contratar, mais um ou dois
Técnicos se esses projectos vierem a ser aprovados. Como existe agora esta Assembleia e
espera-se que essa aprovação seja durante o verão, corríamos o risco de não poder contratar
o Técnico que vai beneficiar deste vencimento durante cerca de 3 anos e eventualmente 1
Assistente Técnico. Não é nossa intenção fazer neste momento esse recrutamento, o
recrutamento que vai haver agora, vai ser exclusivamente de 5 Sapadores Florestais que
após a aquisição do equipamento que estamos a fazer, serão recrutados. ----------------------------- O Membro Moura Lopes: Disse: Gostaríamos de perguntar se já estão cabimentadas
e se vai haver uma revisão orçamental. (gravação inaudível) ------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal: Disse: Seria impensável que viesse aqui o
Mapa de Pessoal, aliás isso é obrigatório por Lei, quando vem à Assembleia tem que ter a
cabimentação orçamental. -------------------------------------------------------------------------------
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------ O Presidente da Assembleia Municipal: Colocou o documento referente ao Ponto
3.4 a votação. Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------PONTO TRÊS PONTO CINCO:Apreciação das Actividades da Câmara Municipal
e da sua situação financeira.
------ O Presidente da Câmara Municipal: Disse: Em relação ao relatório financeiro,
queria-vos dizer que embora isto ainda aqui não esteja espelhado, foram certificadas todas
as verbas correspondentes a todos os projectos do QCA3, tinha de ser justificadas até ao dia
30 de Junho. Todos os projectos a que nos candidatamos ao QCA3 e cujas certificações de
despesa, tinha que ser feitas, foram concluídas até hoje exactamente. Relativamente à
execução da receita, estamos com uma taxa de execução de cerca de 23,01%, relativamente
aos primeiros 5 meses de Janeiro a Maio estamos com uma execução de 55,50%,
relativamente à execução da despesa temos uma taxa de execução de 19,63%, de Janeiro a
Maio temos uma execução orçamental de 47,01%, relativamente ao endividamento, se
compararem este com o anterior, reparem que nós temos baixado o valor e no próximo mês
vai baixar muito mais resultante do fluxo financeiro que veio agora para certificar despesa
relativamente ao QCA3. Quanto ao relatório de actividades do Município o Senhor
Vereador Artur, por motivos de saúde não pode estar presente, espero substitui-lo bem.
Relativamente às actividades do Município, são de salientar além dessas que aparecem por
aí, três ou quatro pontos que eu gostaria de vos fazer o ponto de situação. Relativamente ao
PROVERE, as informações que tenho neste momento, a estratégia de eficiência colectiva,
tal como o CLUSTER da Pedra Natural que foi aprovado, gostaria de chamar à atenção que
o CLUSTER que foi aprovado, não é apenas para a Zona dos Mármores, mas sim para o
País inteiro, parece que o PROVERE, segundo informações que tenho, foi dos projectos
mais bem pontuados e que certamente dentro de pouco tempo teremos boas noticias, da sua
aprovação. A constituição do AECT GUADINA CENTRAL, concretizou-se, toda a
documentação foi entregue no IFTR e aguardamos resposta, parece que o Técnico sofreu
uma intervenção cirúrgica e não há quem o substitua, o que lamentamos, porque não
podemos admitir que este processo esteja parado porque um Técnico está doente. Temos
feito todos os esforços para que este projecto seja aprovado, entre os Municípios
Acta nº 27 – Ordinária da Assembleia Municipal de Borba, realizada em 2009-06-30
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Portugueses e Espanhóis, que são eles, Alandroal, Barrancos, Borba, Mourão, Portel,
Reguengos de Monsaraz, Vila Viçosa, Barcarrota, Huiguera de Vargas, Oliva de la
Frontera, Olivenza, Taliga, Valverde de Leganes e Lillanueva del Fresno. Como vê ouve
aqui uma transversalidade, até política. O objectivo é trabalhar-mos em cooperação e
espera-se que este agrupamento venha a funcionar e tem uma particularidade especial, que é
a possibilidade de nós podermos fazer directamente candidaturas a Bruxelas. Dizer-vos
também que foi assinado o Contrato Local de Segurança, com o Senhor Ministro da
Administração Interna. As informações que tenho é que tinham sido colocados em Borba
dois novos Militares da GNR e após a ascensão de Borba a cidade, foram colocados mais
dois e mais um Comandante de Posto. Borba vai passar a ter dois Comandantes de Posto e à
partida mais cinco Militares. Deixem-me dizer-vos que tive uma audiência com o Senhor
Secretário de Estado da Administração Interna, e que estamos no bom caminho no sentido
de construir um novo Posto da GNR em Borba. Relativamente aos Planos Municipais, o
Plano da Cruz de Cristo continua em elaboração, o Plano de Pormenor da OPG0, também, e
o Plano de Urbanização de São Tiago Rio de Moinho, como sabem houve a rectificação que
veio à Assembleia. Quanto ás obras por empreitada, estão praticamente todas concluídas,
alguns trabalhos que se estão a fazer no Mercado Municipal, são por administração directa e
já não tem que ver com o projecto candidatado a fundos comunitários e relativamente ás
obras por administração directa, deixem me dizer-vos aqui, aquelas que me parecem mais
importantes, a questão do Polidesportivo da Orada, que só não foi concluído já, porque
tivemos que avançar com a envolvente do novo Centro de Saúde, que se espera vir a
concluir no prazo de uma a duas semanas, a envolvente do mercado e também estamos a
trabalhar na envolvente da piscina coberta, enterrar a linha de média tensão e colocar a
iluminação pública. Dizer-vos também que vai ser assinado no próximo dia 6 em Caparide,
o contrato entre o Ministério da Educação e a Câmara de Borba de três milhões e duzentos
mil euros para a construção de uma nova escola. Têm-me perguntado se tem o ensino
secundário, devo dizer que também em política o segredo é a alma do negócio, já aprendi
que quando começamos a falar, os vizinhos tenta logo ir buscar os nossos projectos, por isso
é melhor não falar e as coisas são anunciadas no dia antes ou no dia depois de terem
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acontecido. Os celebres caminhos rurais Peruzinha e Alagoa, que tinha sido candidatados e
tinham sido parados por falte de verba, foram concluídos e pagos a 100%. -------------------------- O Vereador Humberto: Disse: O Senhor Presidente já referiu a informação
orçamental, ressalvo o contrato que vai ser celebrado com o Ministério da Educação para a
nova escola, ressalvo também a celebração do protocolo com a Segurança Social, com o
Ministério do Trabalho e da Segurança Social, relativamente aos CLDS, é mais uma
oportunidade para a Zona dos Mármores, está espelhado nas actividades onde nós fazemos
referência e corresponde a um valor um milhão e oitocentos mil euros, no investimento na
Acção Social, abrangendo cinco Concelhos, Sousel, Alandroal, Borba, Vila Viçosa e
Estremoz. Para além da verba que iremos receber para a modernização da escola EB23,
mais esta verba conseguida, por estes cinco Municípios que iremos articular da melhor
forma possível, por forma a colmatar os problemas sociais que abrangem estes Concelhos. ------ O Membro Moura Lopes: Disse: Gostaria de colocar duas questões ao Senhor
Presidente da Câmara. Como está a ADC3 e qual o ponto de situação da zona industrial.
(gravação inaudível) ------------------------------------------------------------------------------------------ O Membro Joaquim Veiga: Disse: Gostaria de colocar uma questão ao Vereador
Humberto. Em que lugar ficou a Rainha das Vindimas de Borba no concurso? -------------------- O Vereador Humberto: Disse: Não se pode precisar porque apenas os três primeiros
lugares foram anunciados. ----------------------------------------------------------------------------------- O Membro António Paixão: Disse: Gostaria de pedir ao executivo da Câmara que se
desse mais atenção à Freguesia de Rio de Moinhos porque à uma dúzia de anos, quando
aqui entramos, este grupo pensou no seu programa em levar por diante o desenvolvimento
do Concelho de uma forma integrada, desenvolver todas as localidades ao mesmo tempo. A
Freguesia de Rio de Moinho à uns anos estava mais desenvolvida do que a Freguesia da
Orada. Eu fui um dos que apoiou o desenvolvimento da Freguesia da Orada, mas neste
momento vejo que se encontra mais desenvolvida do que a Freguesia de Rio de Moinhos,
em termos de acessos e acessibilidades, pólo industrial, polidesportivo, A Freguesia da
Orada já tem estes equipamentos e a Freguesia de Rio de Moinhos continua sem o
polidesportivo e o pólo industrial ainda nem foi começado. Quero que Rio de Moinhos seja
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também melhorado nesse campo e que não se pare o desenvolvimento da Freguesia da
Orada com isto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Membro Joaquim Cardoso: Disse: Gostaria de lembrar que foi assinado um
protocolo CIMPD, esse protocolo pretende criar acessibilidade à informação. A página de
internet da Câmara Municipal de Borba não é acessível a deficientes. Pedia que a pagina
fosse acessível a deficientes. (gravação inaudível) ------------------------------------------------------- O Membro José Dias: Disse: Como o Senhor Vereador Artur não está presente
gostaria de perguntar ao Senhor Presidente. Estamos quase no fim de Junho e ainda não
começaram a limpar as bermas entre a Orada e Borba e para alertar no cruzamento quando
se vira par o café Oásis, existe uma grande dificuldade das pessoas entrarem na estrada por
falte de visibilidade. Continuo a perguntar por alguns sinais de trânsito nos cruzamentos,
nomeadamente junto à escola, pondo mesmo em causa a segurança das crianças. ------------------ O Membro Carlos Cabral: Disse: No conceito de desenvolvimento integrado do
Concelho, também previsto o conceito de desenvolvimento integrado da Freguesia de Rio
de Moinhos com as suas respectivas aldeias, porque a aldeia da Nora também faz parte da
Freguesia e também não tem o desenvolvimento integrado em relação ao junta de freguesia.
Gostaria que a câmara Municipal de Borba fizesse todos os esforços possíveis para que a
chamada banda larga chegue também ás aldeias. --------------------------------------------------------- O Membro António Paixão: Disse: Peço desculpa por esta intervenção mas ficar-meia mal estar a fazer distinção entre uma localidade ou de outra da Freguesia de Rio de
Moinhos, mas não posso ficar calado a esta advertência do Senhor Deputado Professor
Carlos Cabral, relativamente ao desenvolvimento das várias populações da Freguesia de Rio
de Moinhos. Tem sido de meu cuidado, que quando peço para a Freguesia de Rio de
Moinhos, peço no geral que atenda toda a população. Também reconheço que a localidade
da Nora não é certamente a mais prejudicada delas, é minha convicção que seja talvez das
mais beneficiadas, até uma igreja lá se construiu. -------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal: Disse: Relativamente à ADC MÁRMORES,
Senhor Deputado Moura Lopes, para além de vos convidar para a festa de elevação de
Borba a Cidade, serão com certeza todos convidados e notificados, aproveito para vos
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convidar para amanhã assistirem ao inicio da exploração da ADC3 que vai ocorrer amanhã
ás 15:00 horas no respectivo local. A empresa que ganhou foi a Lena Agregados e vai
iniciar a exploração amanhã no respectivo local. Relativamente à zona industrial, do Alto
dos Baçelos, neste momento há dinheiro garantido por parte dos Fundos Comunitários,
nomeadamente na parte da contratualização entre o QREN e a CIM, neste momento os
trabalhos estão a ser acompanhados pelo grupo dos cinco Presidentes de Câmara, mais a
Associação de Municípios do Distrito de Évora, no entanto ainda não foi alterado o
regulamento que permite as candidaturas das parcerias Público Privadas, é necessário que se
aguarde que haja essa alteração ao regulamento. Há aqui uma questão burocrática sobre
quem é que faz a candidatura. Foi pedido um esclarecimento por parte da CCDR e da
própria Associação de Municípios do Distrito de Évora, estamos a ver qual é a melhor
solução e por mim, na comissão de aconselhamento estratégico do QREN, fui perguntar
directamente ao gabinete do Senhor Secretário de Estado, qual a solução para este problema.
Relativamente à Rainha das Vindimas o Senhor Vereador já respondeu, penso que o
desempenho foi de facto interessante, eu por razões de doença familiar não pode estar
presente, mas segundo as informações que me foram dadas, realmente foi um bom
desempenho. Em relação ao CIMPD, estas coisas Senhor Deputado Joaquim Cardoso, eu
normalmente leio sempre essas coisas com alguma atenção, o que quero dizer é quando
essas coisas são assinadas, depois há sempre um período de implementação, neste momento
os técnicos estão a receber formação no sentido de colocar a circular toda a informação
numa grande plataforma. Tomei nota dessa questão. Os deficientes têm todo o direito a
usufruir dessa informação. Em termos de acessibilidade, não respondi há bocado, vou
responder agora. Rampas para deficientes, acessos e barreiras arquitectónicas, penso que
esta Câmara tem tido um papel muito importante, contrariamente aquilo que existia. Não
estou a dizer que não existem barreiras, e há pessoas que não têm o cuidado de respeitar
sinalização e colocam carros e cadeiras em locais onde não devem, mas isso é uma questão
para os serviços de fiscalização e a GNR. Em relação ao Senhor Professor Carlos Cabral,
relativamente à questão da banda larga, tivemos oportunidade de falar com o técnico destas
áreas, mas tomei nota no sentido de pressionar para saber o que se está a passar. É uma
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situação que por exemplo não se passa com a Orada, em que as mudanças que houve em
termos de linhas, penso que as coisas estão a funcionar bem em termos de internet.
Relativamente ao desenvolvimento integrado das freguesias, deixei a resposta para o fim.
As duas Freguesias da Orada e Rio de Moinhos. Relativamente à junta de Freguesia da
Orada, queria dizer, que o Senhor Presidente da Junta tem toda a razão em relação às
bermas. Passa-se o mesmo com as de Borba, neste momento a intervenção está a ser feita na
Freguesia de Santiago Rio de Moinhos. Este é um assunto que normalmente é tratado com o
Senhor Vereador Artur que hoje não está cá. Dizer-vos que o assunto das bermas está a ser
tratado. Quanto aos sinais de trânsito, tem razão, mas deixe-me dizer-lhe também que já está
um projecto em execução e que se pensa que entrar em obra brevemente, onde na rua
principal da Orada, pelo memos num dos lados, se não houver possibilidade dos dois de
levar um passeio que vai contemplar exactamente essa área da envolvente da escola, para
que também a população da Orada possa usufruir de um local com passeio para poder andar
à vontade. Quanto á intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Rio de
Moinhos. Há todo o esforço no sentido de proceder a um desenvolvimento equilibrado das
freguesias e do Concelho. Em termos de Investimento e de estradas, a Freguesia de Rio de
Moinhos é das freguesias que em termos de acessibilidade nestes últimos quatro anos teve
mais investimento. Entre a Salgada e Borba, principalmente na parte do Barro Branco, a
estrada vai ser reparada brevemente. Em relação à questão do polidesportivo. Tem a
envolvente alcatroada, tens os postes de iluminação, que ainda não está terminada mas já
devias estar à bastante tempo e não tem a vedação, neste momento há já quem defenda que
os polidesportivos não devem ter vedação, mas nós optaremos por a colocar. Relativamente
ao Pólo Industrial, como sabe o terreno foi comprado, foi pedido a nomeação do perito
avaliador ao Tribunal para tomarmos posse administrativa, estamos à espera que o Tribunal
da Relação de Évora nos indique o perito para tomarmos posse administrativa de duas
parcelas que vão permitir de imediato uma adjudicação directa da estrada de acesso ao Pólo
Industrial de São Tiago Rio de Moinhos. Já era para ter sido iniciado, ainda não foi porque
não temos a posse administrativa das parcelas, esperemos que durante o mês de Julho se
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------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal: Disse: Não havendo mais
inscrições, informou que iriam ser lidas em voz alta e votadas as minutas dos pontos da
ordem do dia, as quais foram aprovadas por unanimidade. Por não haver mais assuntos a
tratar o Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrada a sessão. ----------------------Anexo 1: Justificação de falta do Membro Augusto Manuel Bilro Guégués
Anexo 2: Justificação de falta do Maria João Barroso Lopes Cavaco
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