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  ACTA Nº.1/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2011  

 
Aos cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e onze, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal 
de Borba, com a presença dos senhores vereadores Artur João Rebola 
Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado, 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 do dia 31 de 
Dezembro de 2010, que acusa um total de disponibilidades de € 479.249,33 
(quatrocentos e setenta e nove mil duzentos e quarenta e nove euros e 
trinta e três cêntimos).-------------------------------------------------------------- 
 
---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.------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Senhor vereador Artur Pombeiro e apresentou um voto 
de pesar pelo falecimento do funcionário da autarquia, Senhor Duarte 
Joaquim Trindade Perdigão. Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o 
voto de pesar e enviar as condolências à família.----------------------------- 
Seguidamente usou da palavra o Senhor vereador Joaquim Serra e colocou 
as seguintes questões: 1ª –  relativamente ao voto de colaboração do Senhor 
Presidente a todos os colaboradores da autarquia, que está afixado junto ao 
relógio de ponto, gostava que partilhasse com o restante executivo os 
objectivos que foram conseguidos; 2ª – Gabinete para o vereador da 
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oposição, reivindicação que vem acontecendo há oito anos. Pensa que com 
a abertura do balcão único, e com a mudança de instalações dos restantes 
serviços, haja condições para que lhe possa ser disponibilizada uma sala de 
trabalho. Disse ainda que esta continua a ser uma das Câmaras mais 
recuada neste aspecto, até já a Câmara de Vila Viçosa avançou com a 
cedência de instalações para os vereadores da oposição. 3ª – Resumo de 
tesouraria, distribuído hoje, que apresenta um saldo orçamental de 
246.796,57 €, e gostaria de saber quanto é que está consignado.-------------- 
O Senhor Presidente informou que, quanto à questão do voto de 
colaboração aos trabalhadores, quando refere que os objectivos foram 
atingidos, não teve qualquer ideia em especificar este ou aquele, mas não 
há dúvida que houve empenhamento nos trabalhadores em todos os níveis 
da realização de tarefas, quer da parte administrativa, quer ao nível das 
obras, e foi isto que pretendeu dizer em termos gerais.-------------------------- 
Sobre o Balcão Único o Senhor Presidente informou que é ainda uma 
abertura provisória, faltam ainda alguns pormenores. Pensamos fazer a 
inauguração oficial para finais de Janeiro, convidando o Senhor Secretário 
de Estado para demonstrar também que os trabalhadores da Câmara fazem 
boas obras, e que as Câmaras por administração directa conseguem fazer 
tão bem, ou melhor do que aquilo, que por vezes o Governo paga a 
empresas da especialidade. Assim, com o funcionamento do balcão único, 
com a remodelação que se pretende de modo a que os serviços fiquem mais 
concentrados e todos a funcionar no edifício, incluindo o gabinete técnico 
pensamos que, nessa altura, se consiga encontrar uma sala de trabalho para 
o vereador da oposição.------------------------------------------------------------- 
Usou ainda da palavra o Senhor vereador Joaquim Serra referindo que 
comunga com o que o Senhor Presidente quando disse que os funcionários 
da Câmara são bons trabalhadores, são trabalhadores empenhados e 
dedicados, e sempre disse isso desde que cá esteve. Considera também que  
fazem coisas muito boas, e que a administração directa deve continuar a ser 
um modo de trabalhar nesta Câmara, até para justificar o pessoal que tem e 
algum bem qualificado. Depois de ver aquele comunicado, do Senhor 
Presidente, entendeu que os funcionários atingiram estes objectivos, o 
mérito, esforço dedicação, etc. Contudo os objectivos pessoais de muitos 
deles não foram atingidos, ou seja, as aspirações pessoais não foram 
atingidos durante o ano de 2010, nomeadamente naquilo que diz respeito, 
ao que é mais importante nestas questões, que seria levar mais algum 
dinheiro ao fim do mês que lhes permitiria ter algumas melhorias nas suas 
condições de vida, e isto porque o Senhor Presidente entendeu não exercer 
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a opção gestionária, ao contrário do que foi feito noutros municípios deste 
distrito.---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente disse que o Senhor vereador sabe muito bem que as 
condições económicas do município não permitem que a opção gestionária 
seja aplicada a todos os trabalhadores, e como tal não faz sentido só alguns 
beneficiarem dessa opção. Ainda referiu que a ser aplicada teria que seguir 
a listagem apresentada e a análise desta permite verificar que não são 
aqueles que estão mais mal pagos que iriam beneficiar.------------------------- 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------ 
Ponto 2. Ordem do Dia:------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação das Actas nºs. 30/2010 e 31/2010---------------------- 
Ponto 2.2 – Constituição de Fundos Permanentes------------------------------- 
Ponto 2.4 – Anulação de guias de receita----------------------------------------- 
Ponto 2. 5 – Actividades da Câmara----------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ACTAS NºS 30/2010 E 
31/2010--------------------------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo, estiveram presentes as 
actas n.ºs 30/2010 e 31/2010 que, depois de introduzidas algumas 
correcções, foram aprovadas da seguinte forma:------------------------------ 
Acta nº.30/2010 – Aprovada por maioria, com quatro votos a favor e 
uma abstenção. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores 
vereadores Artur João Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e 
Joaquim José Serra Silva. Absteve-se a Senhora vereadora Rosa Maria 
Basílio Véstia por não ter participado na reunião.-------------------------------- 
Acta nº.31/2011 – Aprovada por unanimidade.-------------------------------- 
 
PONTO 2.2 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS 
PERMANENTES-------------------------------------------------------- 
 
Conforme determina o nº.1 do artº.7º do Regulamento do Sistema de 
Controlo Interno da Câmara Municipal, e tendo em vista o pagamento de 
pequenas despesas correntes urgentes e inadiáveis, o Senhor Presidente 
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propôs a constituição dos seguintes fundos permanentes para o ano de 
2011:------------------------------------------------------------------------------------           
 

Eleitos---------------------------------------------------------------------------------- 
* Presidente--------------------------------------------------------------------------- 
Valor: 700,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais--------------------------------- 
02/02010202----Gasóleo: 100,00 €------------------------------------------------- 
02/020108---- Material de escritório: 50,00€------------------------------------- 
02/020211---- Representação dos Serviços: 450,00 €---------------------------- 
02/020213---- Deslocações e estadas: 100,00 €----------------------------------- 
 

* Vereador Artur Pombeiro--------------------------------------------------------- 
Valor: 600,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais--------------------------------- 
02/02010202----Gasóleo: 50,00 €-------------------------------------------------- 
02/020211----Representação dos Serviços: 250,00 €---------------------------- 
02/020203----Conservação de Bens 50,00 €-------------------------------------- 
02/06020305----Outras despesas correntes 250,00 €----------------------------- 
 

* Vereador Humberto Ratado------------------------------------------------------ 
Valor: 600,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais -------------------------------- 
02/02010202----Gasóleo: 100,00 €------------------------------------------------- 
02/020108----Material de Escritório: 50,00 €------------------------------------- 
02/020211----Representação dos Serviços: 250,00 €---------------------------- 
02/020203----Conservação de Bens: 50,00 €------------------------------------- 
02/020209----Comunicações: 50,00 €---------------------------------------------- 
02/06020305----Outras despesas correntes: 100,00 €---------------------------- 

   Chefe de Divisão--------------------------------------------------------------------------------- 
*António Miguel Lanternas Passinhas------------------------------------------- 
Valor: 350,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02--- Câmara Municipal e Serviços Municipais---------------------------------- 
02/010202----Gasóleo: 50,00 €----------------------------------------------------- 
02/020108----Material de Escritório: 50,00 €------------------------------------- 
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02/020209----Comunicações: 50,00 €--------------------------------------------- 
02/020211----Representação dos Serviços: 50,00€------------------------------- 
02/020213----Deslocações e Estadas: 50,00 €-----------------------------------
02/020225----Outros Serviços: 100,00 €------------------------------------------- 

Funcionárias das Cantinas Escolares------------------------------------------- 
* Susana Conceição Clérigo Lanternas Passinhas-----------------------------
Valor: 200,00 €---------------------------------------------------------------------- 
 
Rubrica Orçamental:---------------------------------------------------------------- 
02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais--------------------------------- 
02/020106-----Alimentação – Géneros para confeccionar: 200,00 €--------- 

*Conceição Borracho Lopes-------------------------------------------------------
Valor: 150,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02---- Câmara Municipal de Serviços Municipais-------------------------------- 
02/020106-----Alimentação – Géneros para confeccionar: 150,00 €---------- 
 
Ludoteca ------------------------------------------------------------------------------ 
* Técnica Responsável – Celeste da Silva Quintas-----------------------------
Valor: 150,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02---- Câmara Municipal e Serviços Municipais--------------------------------- 
02/020120----Material de Educação, Cultura e Recreio: 150,00 €------------- 
 
Motoristas---------------------------------------------------------------------------- 
* Anívero Ramos---------------------------------------------------------------------
Valor: 150,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02----Câmara Municipal de Serviços Municipais--------------------------------    
02/02010202----Gasóleo: 100,00 €------------------------------------------------- 
02/020203----Conservação de Bens: 25,00 €------------------------------------- 
02/020225---- Outros Serviços: 25,00 €------------------------------------------- 
 
* Hugo Roberto Bento Barreiras-------------------------------------------------
Valor: 150,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02----Câmara Municipal de Serviços Municipais-------------------------------- 
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02/02010202----Gasóleo: 100,00 €------------------------------------------------- 
02/020203----Conservação de Bens: 25,00 €------------------------------------- 
02/020225---- Outros Serviços: 25,00 €------------------------------------------- 
 
Responsável pelo Aprovisionamento-------------------------------------------- 
* Manuel Lino Pisco Anjinho------------------------------------------------------ 
Valor: 400,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02----Câmara Municipal e Serviços Municipais---------------------------------- 
02/020121----Outros Bens: 120,00 €----------------------------------------------- 
02/02010299----Combustíveis - outros: 230,00 €-------------------------------- 
02/0209---Comunicações: 50,00 €------------------------------------------------- 
 
Responsável pelo Parque de Máquinas----------------------------------------- 
* José Francisco Pombeiro Andrade---------------------------------------------- 
Valor: 250,00 €----------------------------------------------------------------------- 
Rubrica Orçamental:----------------------------------------------------------------- 
02----Câmara Municipal de Serviços Municipais-------------------------------- 
02/020220----Outros Trabalhos Especializados: 250,00 €---------------------- 

Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo 
sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor e uma 
abstenção a sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os 
Senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo 
Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador 
Joaquim José Serra Silva tendo recomendado que se analise quais as 
rubricas que devem ser afectas aos fundos permanentes, e de quem, e tentar 
procurar que se adaptem à nova estrutura orgânica.------------------------------ 

 

PONTO 2.3 – ANULAÇÃO DE GUIAS DE RECEITA---------  
 
Presente listagem apresentada pelos serviços competentes (que se arquiva 
em pasta anexa como documento nº.1) na qual constam guias de receita 
que, por diversos motivos, foram anuladas.--------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a ratificação da anulação das guias 
constantes na referida listagem.-------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
maioria, a sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os 
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Senhores vereadores Artur João Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo 
Ratado e Rosa Maria Bailio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim 
José Serra Silva.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 – ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ -- 
 
Despachos elaborados ao abrigo da delegação de competências da 
Câmara Municipal no Presidente da Câmara--------------------------------- 

. Ao abrigo do nº.3 do artº.65º da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Senhor Presidente informou o 
restante executivo sobre os assuntos aprovados por despacho ao abrigo da 
delegação de competências da Câmara Municipal que lhe foram delegadas  
em 04 de Novembro de 2009, tendo apresentado relação (que se arquiva em 
pasta anexa) com as alterações orçamentais aprovadas durante o período de 
25 de Novembro de 2010 a 04 de Janeiro de 2011.------------------------------ 
 
O Senhor Presidente, informou que, para além das actividades 
normais de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara 
participou: ---------------------------------------------------------------------------- 
 

•  Numa reunião com o Senhor Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e das Florestas, que teve a ver 
essencialmente com o esclarecimento sobre o ponto de situação de 
uma candidatura da Ecosoros, que ficou pendente, e que se prende 
com o avanço da ETAR. Além disso, foi também abordada a 
hipótese de se fazerem matas municipais, em alguns terrenos, 
recorrendo até à floresta autóctone nomeadamente aos carvalhos e 
aos castanheiros;--------------------------------------------------------------- 

 

O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou 
as seguintes informações:---------------------------------------------------------- 
 

• Continuação dos trabalhos quer no interior quer no exterior do 
Edifício da Câmara; ---------------------------------------------------------- 

• Reabastecimento de todos os lumes a nível do Concelho pelo Ano 
Novo; --------------------------------------------------------------------------- 

• Limpeza de linhas de água e pontões; ------------------------------------- 
• Reparação de pavimentos quer na Sede de Concelho, quer em Rio de 
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Moinhos nomeadamente em espaços onde houve rupturas de água;--- 
• Corte de pastos e silvas em bermas; --------------------------------------- 

 
 

O Vereador Humberto Ratado, informou que durante o período, entre 
a última reunião de Câmara e esta, tem andado a tratar de todo o 
processo do SIADAP.-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
acta, composta por oito páginas, que por ele vai ser assinada e por mim 
Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica que a redigi.-- 

 
 

 O Presidente da Câmara 
_____________________________ 

 
A Coordenadora Técnica 

_______________________________ 


