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ACTA Nº.10/2009ACTA Nº.10/2009ACTA Nº.10/2009ACTA Nº.10/2009    

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2009  

 
Aos vinte nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal 
de Borba, com a presença dos senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra Silva, sob a 
Presidência do Sr. Vice-Presidente Artur João Rebola Pombeiro, em 
substituição do Sr. Presidente da Câmara Dr. Ângelo João Guarda 
Verdades de Sá que, por motivos inerentes à autarquia, não esteve 
presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 28 de Abril de 
2009, que acusa um total de disponibilidades de 1.000.975,59 (um milhão 
novecentos e setenta e cinco mil euros e cinquenta e nove cêntimos).-------- 
 
---PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA--  
 
Assuntos Gerais de interesse para a autarquia-------------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião e perguntou ao restante 
executivo se tinham algum assunto geral de interesse para a autarquia que 
pretendessem apresentar.------------------------------------------------------------- 
Interveio o Senhor vereador Joaquim Serra e apresentou a seguinte 
saudação referente ao 1º de Maio, uma vez que se aproximam as 
comemorações: “Na passagem de mais um aniversário das Comemorações 
do 1º de Maio envio uma saudação a todos os trabalhadores portugueses, 
uma saudação muito especial, para aqueles que diariamente nos seus 
locais de trabalho lutam por melhores condições de trabalho, pela 
manutenção dos postos de trabalho, contra a desregulamentação das Leis 
Laborais e contra a usurpação de direitos anteriormente conquistados. 
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Também uma palavra de esperança para aqueles que sendo vitimas das 
políticas que tendem desregulamentar as leis de trabalho se encontram em 
situação de desemprego, ou em condições de trabalho precário. Por último 
o repúdio para as atitudes daqueles que, abusando da sua posição 
hierárquica, perseguem e descriminam trabalhadores prejudicando-os 
mesmo na progressão das suas carreiras profissionais procurando 
desmotivá-los e enfraquecer as lutas pelas justas aspirações”.---------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a “Saudação”, 
apresentada pelo vereador Joaquim Serra, à consideração do restante 
executivo, tendo sido aprovada por unanimidade.---------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entretanto o Senhor vereador Joaquim Serra, ainda neste período, fez 
referência aos documentos que recebeu para a Sessão da Assembleia 
Municipal, e gostaria que o técnico responsável lhe apresentasse, hoje, a 
demonstração de alguns dados constantes do documento “Relatório 
Financeiro/09 referente ao 1º trimestre”. Foi então chamado o Chefe de 
Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, Dr. António 
Passinhas, que esclareceu o vereador Joaquim Serra e lhe forneceu os 
elementos que ele solicitou.--------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto, o Senhor Vice-
Presidente informou que tem uma proposta de alteração à ordem do dia 
para apresentar, embora a mesma não implique a alteração do número de 
pontos.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Proposta de alteração à Ordem do Dia------------------------------------------ 
 
O Sr. Vice-Presidente propôs uma alteração à Ordem do Dia para rectificar 
a redacção do ponto 2.6. Onde se lê “Aprovação” deverá ler-se 
“Ratificação”.-------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
maioria, com três votos a favor e um voto contra, a sua aprovação. 
Votaram a favor o Sr. Vice-Presidente e os senhores Vereadores Humberto 
Luís Russo Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia. Votou contra o Senhor 
Vereador Joaquim José Serra Silva porque, na última reunião de Câmara, 
quando as minutas dos Protocolos foram distribuídas, certamente o Senhor 
Presidente já sabia que o Protocolo seria assinado antes desta reunião, e 
tendo em conta que naquela reunião houve uma alteração à ordem do dia, 
este ponto poderia ter sido incluído. É só uma questão de metodologia de 
trabalho.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Entretanto o Senhor vereador Humberto Ratado lembrou que quando o 
Senhor Presidente distribuiu as minutas dos protocolos, na última reunião 
de Câmara, alertou o restante executivo que, provavelmente, não haveria 
condições para que o Protocolo fosse aprovado pelo executivo antes da sua 
assinatura.------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação da Acta nº.7/2009---------------------------------------- 
Ponto 2.2 – Alteração a Loteamento Urbano------------------------------------- 
Ponto 2.3 – Apresentação da Candidatura “Lar de Idosos e Serviço de 
Apoio Domiciliário de Rio de Moinhos” ao Programa QREN – POPH 
Medida 6.12---------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 – Aprovação de Acordo a estabelecer entre a Escola Secundária 
Públia Hortênsia de Castro e a Câmara Municipal de Borba------------------- 
Ponto 2.5 – Integração do Município de Borba na Candidatura à Rede de 
Equipamentos Culturais – Programação em Rede--------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                    
Ponto 2.6 – Ratificação de Protocolo de Celebração do Contrato Local de 
Segurança no Município de Borba entre o Ministério da Administração 
Interna e a Câmara Municipal de Borba------------------------------------------- 
Ponto 2.7 – Aprovação de Protocolo a celebrar entre o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional e a Câmara Municipal de Borba----------- 

  Ponto 2.8 – Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº.7/2009-------------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, e após a introdução de 
pequenas correcções, foi presente a Acta nº.7/2009, tendo sido aprovada 
por maioria, com três votos a favor e uma abstenção. Votaram a favor o 
Senhor Vice-Presidente e os Senhores vereadores Humberto Luís Russo 
Ratado e Joaquim José Serra Silva. Absteve-se a Senhora vereadora Rosa 
Maria Basílio Véstia por não ter participado na reunião.------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.2 – ALTERAÇÃO A LOTEAMENTO URBANO---  
 
Foi presente uma proposta de alteração ao seguinte processo de 
Loteamento Urbano, apresentada pelo Gabinete de Planeamento e 
Urbanismo:-------------------------------------------------------------------------- 
Processo: 05/2008-------------------------------------------------------------------- 
Requerente: Maria Antonieta Martins Carrasco e Rui Pedro Letras 
Coelho---------------------------------------------------------------------------------- 
Obra a executar: Alteração à operação de loteamento------------------------ 
Localização: Nave – Nora----------------------------------------------------------- 
A proposta constitui apenas uma alteração ao projecto – planta de síntese 
não sendo por isso uma alteração à licença, atendendo que não foi emitido 
ainda o respectivo alvará de loteamento.------------------------------------------ 
A alteração ao loteamento consiste em:------------------------------------------- 

o Alteração da configuração da mancha de implantação;------------------ 
o Alteração da área máxima de implantação e de construção;------------ 
o Alteração dos índices máximos de implantação e de construção;------ 
o Alteração da localização dos lugares de estacionamento.--------------- 

Assim, deverá passar a constar:----------------------------------------------------- 
o Área de implantação: 419.23 m2  ------------------------------------------- 
o Área de construção: 838.46 m2 --------------------------------------------- 
o Índice máximo de implantação – 0.21-------------------------------------- 
o Índice máximo de construção – 0.41--------------------------------------- 

Tendo em conta informações técnica e jurídica (que se arquivam em 
pasta anexa como documento nº.1) a alteração à proposta de loteamento 
está em conformidade com o IGT em vigor – Revisão do Plano 
Director Municipal e com outras normas legais e regulamentares 
aplicáveis.----------------------------------------------------------------------------- 
Depois de analisado o processo, e de acordo com os referidos pareceres, o 
Senhor Vice-Presidente propôs a aprovação da referida alteração à 
operação de loteamento acima identificada.----------------------------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.3 – APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA 
“LAR DE IDOSOS E SERVIÇO DE APOIO 
DOMICILIÁRIO DE RIO DE MOINHOS”AO PROGRAMA 
QREN – POPH MEDIDA 6.12---------------------------------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente propôs que seja apresentada a Candidatura “Lar 
de Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário de Rio de Moinhos”, ao 
Programa QREN – POPH Medida 6.12, no valor de 764.516,04€ 
(setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dezasseis euros e quatro 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------ 
Depois de analisarem o processo de candidatura o Senhor Vice-
Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação. O Senhor vereador Joaquim Serra apesar 
de votar favoravelmente recomendou que em próximas reuniões os 
processos de candidatura venham devidamente preparados.-------------------- 
 
PONTO 2.4 – APROVAÇÃO DE ACORDO A 
ESTABELECER ENTRE A ESCOLA SECUNDÁRIA 
PÚBLIA HORTÊNSIA DE CASTRO E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE BORBA--------------------------------- ------------ 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, foi presente o Acordo a 
estabelecer entre a Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro e a 
Câmara Municipal de Borba, que tem por objecto a instituição entre as 
partes de um sistema de cooperação na área de Audiovisuais e Produção 
dos Média, com o objectivo de proporcionar a realização de um estágio de 
formação em contexto de trabalho, aos formandos do Curso de Pré-
Impressão, da Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro, para análise 
e aprovação.---------------------------------------------------------------------------
Antes da discussão do referido Acordo, o Senhor vereador Humberto 
Ratado esclareceu que atendendo a que têm sido solicitados diversos 
Acordos de Formação em Contesto de Trabalho, pela Escola Secundária 
Públia Hortênsia de Castro, já falou com o Senhor Presidente do Conselho 
Executivo para que em Setembro se faça um Acordo para o próximo ano 
lectivo.---------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor vereador Joaquim Serra questionou quem vai ser o 
orientador dos estágios contemplados no respectivo Acordo, ao que o 
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Senhor vereador Humberto Ratado informou que será o Técnico de 
Informática.----------------------------------------------------------------------------
O Senhor vereador Joaquim Serra frisou que o Técnico de Informática pode 
ser um bom orientador mas, certamente, para os estágios em causa, haverá 
na Câmara outros funcionários mais ligados àquelas actividades. Isto 
porque mais importante que permitir os estágios é que eles sejam 
gratificantes para quem os frequenta. Por isso os orientadores têm que estar 
minimamente preparados para poderem ser uma mais valia de apoio aos 
estagiários. Recomenda, por isso, que a Câmara quando aceita estes 
estagiários tem que pensar nessa mais valia.-------------------------------------- 

O Senhor vereador Humberto Ratado esclareceu que embora o técnico de 
informática seja o orientador, haverá outros técnicos dentro de cada área 
destes estágios que orientarão também cada um deles.--------------------------  

Analisado o Acordo em apreço, o Senhor Vice-Presidente colocou-o à 
votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------ 

Ficará cópia do respectivo Protocolo arquivada em pasta anexa como 
documento nº 2------------------------------------------------------------------------ 
 

PONTO 2.5 – INTEGRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE BORBA 
NA CANDIDATURA À REDE DE EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS – PROGRAMAÇÃO EM REDE-------------------  
 
Na sequência de informação dada pelo Senhor vereador Humberto Ratado 
em reunião de câmara anterior, e tendo em conta informação da técnica do 
gabinete da cultura (que se arquiva em pasta anexa como documento nº.3) 
vai ser apresentada uma candidatura conjunta de vários municípios do 
distrito de Évora, liderada pelo Município de Estremoz, à Rede de 
Equipamentos Culturais – Programação em Rede” em que, entre os 
vários municípios, o Município de Borba é parceiro indirecto.---------------- 
De acordo com a referida informação, propõe-se que o Município de 
Borba integre a referida candidatura em acções de itinerância, nos 
programas “Serviço Educativo” e “Itinerância dos Agentes Culturais”, a 
realizar no biénio – 2010/2011 e aprove o Contrato de Parceria na 
referida Rede, anexo ao respectivo processo.------------------------------------ 
O vereador Humberto Ratado fez alguns esclarecimentos sobre esta  
candidatura e fez referência que o Município de Borba vai integrar a 
candidatura apenas em acções de itinerância, nos Programas “Serviço 
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Educativo” e “Itinerância dos Agentes Culturais”. Acrescentou que esta 
candidatura só é permitida para equipamentos licenciados pela IGAC – 
Inspecção Geral das Actividades Culturais, e no caso do Município de 
Borba temos licenciado o Cine-Teatro. Obedecendo a certos requisitos e 
como o Cine-Teatro tem, menos de 120 lugares, daí a integração apenas em 
acções de itinerância, nos Programas “Serviço Educativo” e “Itinerância 
dos Agentes Culturais”, a realizar no biénio – 2010/2011. Durante estes 
dois anos o investimento de despesa elegível é na ordem dos 108 mil euros 
entre todos os municípios, que dará uma comparticipação de 40% sendo o 
restante suportado pelos diferentes municípios, o que dá um plafond 
máximo de 18.000 Euros/ano no que respeita ao “Serviço Educativo” com 
a comparticipação máxima de 7.200 euros. Quanto à “Itinerância dos 
Agentes Culturais Locais” o limite máximo de despesas elegíveis para cada 
município é de 20.000 euros/ano, com uma comparticipação máxima de 
8.000 euros. Acrescentou que foi também elaborado, para aprovação, um 
contrato de parceria entre todos os Municípios, onde todos se irão 
comprometer com a Programação.------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação, 
tendo sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto 
contra, a sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Vice-Presidente e os 
Senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado. Votou contra o Senhor 
vereador Joaquim José Serra Silva por não lhe ter sido entregue 
previamente nenhuma informação sobre este ponto, quando havia 
informação disponível. Apenas o que sabe é a explicação dada pelo 
vereador Humberto Ratado e considera que não é assim que se trata a 
oposição.------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor vereador Humberto esclareceu que alguma informação sobre este 
ponto foi disponibilizada na altura, o que o levou a pressupor que tivesse 
sido entregue antecipadamente.----------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.6 – RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO DE 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO LOCAL DE 
SEGURANÇA NO MUNÍCPIO DE BORBA ENTRE O 
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E A 
CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA-------------------------- ----- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, foi presente o Protocolo de 
Celebração do Contrato Local de Segurança no Município de Borba 
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entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara Municipal de 
Borba, e uma vez que mesmo foi assinado em 27 de Abril último, 
propõe-se a sua ratificação.-------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e um voto 
contra, a sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Vice-Presidente e os 
Senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria Basílio 
Véstia. Votou contra o Senhor vereador Joaquim Serra por entender que as 
competências a nível de segurança são do Poder Central e não são das 
autarquias. Estes contratos visam transpor o odioso das questões de 
segurança do poder central nas autarquias, dando-lhes mais 
responsabilidades de meter estes organismos em funcionamento. “Como tal 
voto contra porque entendo que é um desresponsabilizar do Poder Central 
em cima do parente mais pobre que são as autarquias, sem quaisquer 
meios”.--------------------------------------------------------------------------------- 
Ficará cópia do respectivo Protocolo arquivada em pasta anexa como 
documento nº 4.----------------------------------------------------------------------- 

 
PONTO 2.7 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A 
CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO DO EMPREGO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE BORBA--------------------------------- ------------ 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, foi presente o Protocolo a 
celebrar entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a 
Câmara Municipal de Borba, que tem por objectivo principal definir a 
participação do Segundo Outorgante na implementação das medidas 
adoptadas pelo Governo, para melhorar os níveis de empregabilidade, 
estimular a (re) inserção no mercado de trabalho e melhorar a qualidade do 
emprego, nomeadamente no âmbito da “Iniciativa Emprego-2009”, para 
análise e aprovação.----------------------------------------------------------------- 
O Senhor vereador Humberto Ratado começou por esclarecer que este 
Protocolo é um agregar das novas políticas ao emprego, no âmbito da 
“Iniciativa Emprego-2009”. Nesta iniciativa destacam-se as seguintes 
medidas: Apoios ao emprego e à contratação; Programa de Estágios 
Qualificação-Emprego; Programa Estágios Profissionais; e Contrato 
Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+. Contudo, a autarquia 
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tem acesso apenas ao “Programa de Estágios Qualificação-Emprego” em 
que se compromete, durante este ano promover a integração de 25 
estagiários no âmbito deste Programa, nas diferentes modalidades 
previstas, e ao “Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-
Inserção+”, em que se compromete promover a celebração de 20 
Contratos. Isto também faz parte das novas regras do IEFP em que 
anteriormente se fazia as candidaturas anuais para se saber com quantas 
pessoas se podia contar em termos de Programas Ocupacionais. Agora para 
se poder dar resposta a estes novos Programas é necessário fazer este 
protocolo, ou seja, já não funciona com as candidaturas que se faziam 
anualmente.---------------------------------------------------------------------------- 
Entretanto o Senhor vereador Joaquim Serra perguntou qual a diferença 
entre o Contrato Emprego-Inserção e Contrato Emprego-Inserção+.---------- 
O vereador Humberto Ratado explicou que são os antigos POC’s 
carenciados e POC’s Subsidiados. Ainda a pedido do vereador Joaquim 
Serra, o vereador Humberto explicou que  todas as autarquias, ou todas as 
entidades, que vão buscar estes Programas assumem mais 
responsabilidades financeiras, ou seja, passam a ter encargos de cerca de 
20% por cada pessoa que integram, que eram anteriormente suportados 
pelo IEFP. Informou ainda, também a pedido do vereador Joaquim Serra, 
que os 20 Contratos e os 25 Estagiários contemplados no protocolo são 
números limite, não obrigatórios.--------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação. O vereador 
Joaquim Serra referiu que vota favoravelmente por entender que para as 
pessoas que se encontram na situação de desemprego é importante que se 
tomem estas medidas. No entanto, deixa um repúdio por serem estas as 
medidas que se têm no combate à crise. Entente que com estas medidas não 
se resolve o problema de ninguém, vão ocupar-se as pessoas 
temporariamente sem serem encontradas situações definitivas, e que não 
vai levar a nada, ou seja, é uma maneira artificial de baixar a percentagem 
de desempregados, não dando condições às pessoas para que possam vir a 
ter uma vida melhor e uma situação mais estável, tratando-se de uma 
política errada que leva ainda mais à degradação da própria situação das 
pessoas porque não são medidas de futuro.--------------------------------------- 
Usou da palavra o vereador Humberto Ratado referindo que, tal como o 
vereador Joaquim Serra acabou de dizer, é necessário assinar este Protocolo 
para assegurar a situação das pessoas. Também sabe que existem outras 
medidas de combate à crise, de qualquer das formas dentro da política 
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adoptada, a nível nacional, para esta questão, já teve oportunidade de dizer, 
em local próprio, que não considera a melhor opção. Não existe qualquer 
estabilidade mas, mesmo assim, a autarquia fica com a ressalva de poder 
ter este instrumento para poder resolver estas situações.------------------------ 
Ficará cópia do respectivo Protocolo arquivada em pasta anexa como 
documento nº.5.----------------------------------------------------------------------- 

 
PONTO 2.8 - ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ ---  
 
O Vereador Artur Pombeiro, relativamente aos seus pelouros, prestou 
as seguintes informações:---------------------------------------------------------- 
 

� Continuação dos trabalhos no Polidesportivo de Orada – muros de 
suporte e construção de bancadas;------------------------------------------ 

� Continuação dos trabalhos na zona envolvente às Piscinas Cobertas 
Municipais, nomeadamente, a definição dos arruamentos;-------------- 

� Campo de Jogos – conclusão da dependência para o equipamento 
eléctrico e para o furo;-------------------------------------------------------- 

� Apoio às comemorações do 25 de Abril;---------------------------------- 
� Preparação do espaço destinado à realização da Feira das Ervas 

Alimentares/09, em Orada;-------------------------------------------------- 
� Reparação de caminhos rurais – caminho da Lagoa/Louzeira;--------- 
� Construção de pedra de calçada;-------------------------------------------- 
� Abertura de novos ramais de água, esgotos e pluviais, 

nomeadamente, em habitações concluídas;-------------------------------- 
� Mercado Municipal – início dos calcetamentos e conclusão de 

diversos trabalhos;------------------------------------------------------------ 
 

O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 
 

� Representação na reunião de Plataforma Territorial da Rede Social, 
que decorreu no Município de Évora, onde foi feita a apresentação 
das medidas de emprego tomadas pelo IEFP;----------------------------- 

� Participação em reunião da AMDE sobre a Candidatura à Rede de 
Equipamentos Culturais;---------------------------------------------------- 

� Reunião de Conselho Directivo da Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho, que se realizou em Beja;------------------------- 
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� Realizou-se a 2ª reunião do “Observatório de Crise Local”. Ficou 
agendada a 3ª reunião para elaboração de um relatório;----------------- 

� Reunião na Direcção Regional de Educação do Alentejo sobre a 
nova Escola EB2,3. Brevemente será presente em reunião de Câmara 
um contrato a estabelecer entre o Ministério da Educação e o 
Município de Borba, para se poder avançar com o contrato e todos os 
trâmites para a Escola EB2,3;----------------------------------------------- 

� Realização das Comemorações do 25 de Abril;--------------------------- 
� Reunião na Direcção Regional da Cultura para fazer o ponto da 

situação relativamente ao projecto referente ao “Teatro Tradicional 
do Alentejo”, e sobre outras actividades em que estão envolvidos.--- 

 
Seguidamente o Senhor vereador Joaquim Serra colocou algumas 
questões, e deixou algumas observações, nomeadamente:------------------ 
 

� Relativamente à informação dada pelo vereador Humberto Ratado, 
sobre a Escola EB2,3 quis saber o que vai ser alvo de contrato.-------- 

O vereador Humberto Ratado informou que a Câmara assumirá, como dono 
da obra, lançar concurso para projectos, execução da obra, tudo o que 
respeita à obra, ou seja, a Câmara assumirá a posição de dono da obra 
desencadeando todos os processos, mas toda a verba necessária vai ser 
transferida na íntegra pelo Governo.----------------------------------------------- 

� Ainda relativamente à EB2,3 o vereador Joaquim Serra perguntou se 
esta Escola é a substituição por outro edifício e se o ensino se 
mantém só até ao 9º. de Escolaridade.-------------------------------------- 

O vereador Humberto Ratado esclareceu que esta questão vai passar por 
duas fases, ou seja, a EB2.3 que é da responsabilidade do Governo. Depois 
a EB1 JI será candidatada pela Câmara ao QREN. Contudo haverá um 
único projecto que contempla tudo, mas o primeiro arranque será a EB 2,3, 
que, de momento vai ficar a leccionar só até ao 9º ano. Contudo o projecto 
vai já prever algumas situações, como por exemplo, Laboratório de Física, 
de Química, etc, para o nível do 12º ano, para que a Escola fique com 
capacidade de absorver o Ensino até esse nível.---------------------------------- 

� Relativamente às Comemorações do 25 de Abril, o vereador Joaquim 
Serra expressou a sua opinião deixando as seguintes observações: 
“considero que foram demasiado pobres e que o 25 de Abril foi 
esquecido um pouco por todo o concelho. As freguesias rurais 
tiveram apenas a presença da Banda Filarmónica e nada mais. Junto 
ao edifício da Câmara, além da Sessão Solene da Assembleia 
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Municipal nada mais houve, parecendo um dia normal, e o Poder 
Local foi uma das conquistas de Abril. Mesmo que não se quisessem 
fazer espectáculos frente à Câmara Municipal, pelo menos qualquer 
coisa, como por exemplo uma faixa, alusiva ao 25 de Abril poderia 
ter ajudado a dar uma imagem diferente ao próprio edifício – não foi 
uma prioridade deste executivo aceito-a mas também a contesto. 
Considero ainda que o desporto é importante mas só desporto não 
abrange toda a população, porque existe muito mais população para 
além daquela que pratica ou que assiste ao desporto devendo, neste 
caso, pensar-se em todos. Considera até que de todos os Municípios 
vizinhos, este foi o que se destacou pela negativa. Estas são 
sugestões para futuras comemorações que deveriam ser 
repensadas”.-------------------------------------------------------------------- 

� Inquéritos e processos disciplinares - Perguntou se, neste momento, 
estão abertos mais alguns inquéritos e se estão em preparação mais 
alguns processos disciplinares.---------------------------------------------- 

Sobre esta questão o Senhor Vice-Presidente informou que está aberto um 
inquérito.------------------------------------------------------------------------------- 
No que concerne às observações feitas pelo senhor vereador Joaquim 
Serra, sobre as comemorações do 25 de Abril, o Senhor Vice-Presidente 
fez o seguinte comentário: “quando refere que as comemorações foram 
pobres e que se basearam essencialmente em actividades desportivas, posso 
dizer-lhe que foram diversas as modalidades de desporto que se realizaram, 
e foram muitas as pessoas que se deslocaram ao campo de jogos para 
assistirem a essas actividades, tendo sido notório o contentamento por parte 
dessas pessoas. Reconheço que, em tempos, houve o convívio de comes e 
bebes frente ao edifício da Câmara na noite de 24 para 25 e que juntava 
também muita população. Quanto a espectáculos, de facto, não os houve, e 
para as freguesias também não sei o que estava preparado, mas sobre isso o 
senhor vereador Humberto Ratado poderá esclarecer melhor do que eu. 
Acrescentou ainda que a nível do que se passou no Campo de Jogos, não só 
a movimentação daqueles que efectivamente praticam desporto, mas 
também dos que frequentaram o recinto, foi muito volumosa.----------------- 
Interveio o Senhor vereador Humberto Ratado que fez a seguinte 
abordagem sobre o assunto em questão: “ foi criada uma comissão para a 
Organização das Comemorações do 25 de Abril, da qual fazia parte muitas 
das Associações e Colectividades do Concelho e cada uma delas deu o seu 
contributo, umas através de ideias, outras na organização e outras em 
participação. Chegou-se a um consenso em fazer as comemorações 
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baseadas em actividades desportivas. Como é evidente, nem todos podem 
estar de acordo, pois nas programações culturais existem sempre 
divergências. Em relação ao que foi dito pelo vereador Joaquim Serra, ou 
seja, que entre os Municípios vizinhos, este Município foi o que se 
destacou pela negativa no que respeita às Comemorações do 25 de Abril, 
não posso deixar de frisar que não faço comparações deste tipo com os 
outros Municípios. Se as comemorações foram pobres, todos nós somos 
pobres, aliás somos um concelho pobre, e há que dar o passo há sua 
medida. Saliento ainda que se olharmos para todas as actividades que se 
fazem no Município ao longo do ano, talvez não sejamos o parente pobre 
da região. Inclusivamente descentralizamos eventos para as freguesias 
rurais, coisa que outros Municípios vizinhos não fazem, nem sequer nas 
sedes de Município. Mas não querendo enveredar por aí, porque cada um 
gere a sua casa à sua maneira, o que é certo é que as Comemorações do 25 
de Abril decorreram conforme foram projectadas, não sendo vedada a 
participação a ninguém, pelo contrário, quem participou e foram muitos, 
uns participando, outros assistindo, durante todo o dia tivemos uma forma 
livre de comemorar o 25 de Abril. Respeito qualquer tipo de opinião, sendo 
ela contestável, mas não posso aceitar comparações porque isso não faz 
sentido, e porque ao longo do ano temos outras actividades – o importante 
é tentar perceber que o 25 de Abril é comemorado desde Norte a Sul, 
inclusivamente com os órgãos Centrais, e seguramente que ninguém 
esquecerá essa data tão importante, nem o seu significado, e que todos 
quando passamos por outros concelhos conseguimos perceber que é 25 de 
Abril.------------------------------------------------------------------------------------ 
Interveio o Senhor vereador Joaquim Serra referindo achar uma certa 
piada a alguns comentários: “Acho piada porque para as comemorações do 
25 de Abril, somos um concelho pobre, fazemos à medida do que podemos, 
para outras coisas somos ricos, ou fazemos figura de ricos. Não discordo 
que se devam envolver as colectividades, antes pelo contrário, acho muito 
bom essa prática desportiva e é também muito bom que ela funcione. 
Contudo penso também que deveria ter sido mais e, certamente que, não 
era um espectáculo que animasse a tarde do 25 de Abril e que trouxesse 
outras pessoas para a rua, que iria empobrecer o Município de Borba, ou 
que iria influenciar a situação de endividamento do Município. Para o 25 de 
Abril somos pobres e, por outro lado, para outras coisas somos ricos. Estes 
argumentos são tão importantes como por exemplo: há projectos que se 
iniciaram e que se avançaram porque se prevê que o concelho se venha a 
desenvolver e que venha a ser um concelho com um grande futuro e que  
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vamos ser capazes de atrair muita juventude, sendo esta uma referência do 
Alentejo. Por outro lado avançamos com o Projecto do Centro de Dia e 
aqui muda-se de figura, ou seja, somos um concelho envelhecido, e a isto 
chamo “habilidades” demagógicas. Temos que fazer a apreciação do 
concelho que temos, ou seja, não podemos ser uns desgraçados para umas 
coisas e para outras os maiores felizardos. Temos que ter uma postura séria 
no tratamento destas questões. E se somos ricos para fazer um Pavilhão de 
Eventos de 4 milhões de euros, certamente que também temos mil euros 
para poder trazer um Grupo às Comemorações do 25 de Abril”.-------------- 
Interveio o Senhor vereador Humberto Ratado que referiu: não podendo 
deixar de comentar o que foi dito pelo Senhor vereador Joaquim Serra 
tenho que dizer o seguinte: “ para estas duas forças políticas que aqui estão 
representadas ficarem em acordo, se for preciso trazer um Grupo, nem que 
seja o Rancho Folclórico de Orada, que já o fizemos, então no próximo ano 
quem cá estiver que o faça. Se isso satisfaz o Senhor vereador Joaquim 
Serra, também sei que não é por mil euros que não se fez, acontece que não 
foi esse o entendimento da Comissão Organizadora. Contudo, também não 
sei se mesmo com a actuação de um Grupo o vereador Serra ficaria 
satisfeito. Se isso representa ser um 25 de Abril, não percebo o espírito do 
25 de Abril. Percebo sim o 25 de Abril como uma forma de liberdade, em 
que cada um comemora como quer, onde quer e à vontade com quer estar. 
Acrescento ainda que se misturaram uma série de argumentos, apontados 
para o Lar de Idosos e para o Pavilhão de Eventos. É evidente que quando 
se trata de idosos temos que ir buscar os argumentos possíveis e reais 
daquilo que estamos a viver, ou seja, somos um concelho com população 
envelhecida como todo o Portugal é. Mas não podemos ficar só agarrados 
aos “coitadinhos”, temos que ser mais arrojados e temos que tentar dar 
condições ao Município para que daqui amanhã possa ter respostas de 
desenvolvimento e é isso que está a acontecer. É isso que vamos tentar 
através de todos os equipamentos culturais e desportivos que tem estado a 
ser feitos, e também tratar a futura Zona Industrial – é nesse sentido que as 
coisas têm que ser tratadas. Não somos só “coitadinhos”, somos também 
“dinâmicos”, temos a nossa opinião para o futuro e acredito que Borba 
estará futuramente apetrechada para recolher um possível desenvolvimento. 
Assim ele aconteça, a nível Nacional e Internacional”.-------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de dar a reunião por encerrada o Senhor Vice-Presidente procedeu à 
leitura das deliberações aprovadas em minuta, que foram aprovadas por 
unanimidade e, ficarão arquivadas em pasta anexa.------------------------------ 
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---------------------------ENCERRAMENTO------------ -------------- 
 
Por não haver mais nada a tratar o Senhor Vice-Presidente deu a reunião 
por encerada, pelas doze horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente 
acta, composta por quinze páginas, que por ele vai ser assinada e por mim 
Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.- 


