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ACTA Nº.11/2009ACTA Nº.11/2009ACTA Nº.11/2009ACTA Nº.11/2009    

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2009  

 
Aos treze dias do mês de Maio 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 Artur João Rebola 
Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e Joaquim José Serra Silva, sob a 
Presidência do Sr. Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente da 
mesma Câmara.----------------------------------------------------------------------- 
Faltou à reunião a Senhora vereadora Rosa Maria Basílio Véstia, por 
questões profissionais relacionadas com a EP, S.A. A falta foi colocada à 
consideração do restante executivo que aceitou a justificação.----------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Aldina Vitória 
Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, da Câmara Municipal de 
Borba.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------------------------------------- 
 
Está presente e foi distribuído o resumo de tesouraria do dia 12 de Maio de 
2009, que acusa um total de disponibilidades de 750.530,13 (setecentos e 
cinquenta mil quinhentos e trinta euros e treze 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 
repúdio pelo que aconteceu, a semana passada, relativamente ao furto das 
figuras da “Fonte das Bicas”. Informou que foram tomadas medidas, 
comunicou-se a ocorrência ao IGESPAR, mas até à data ainda não se 
obteve resposta. Esteve no local a Polícia Judiciária que está a acompanhar 
o caso e a Câmara aguarda a todo o momento saber o que se passou.--------- 
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Interveio o Senhor vereador Joaquim Serra referindo que comunga do 
repúdio apresentado pelo vereador Artur Pombeiro, mas o que é certo é que 
já houve outras situações, quando foi o caso do Jardim, em que  
manifestámos algum desagrado e solicitámos à GNR uma maior presença 
principalmente nos períodos nocturnos, mas parece que isso não se está a 
verificar. Penso que esta situação não pode ficar só por um repúdio, 
deveriam ser tomadas outras medidas, porque o que está em causa não é só 
o furto das figuras, mas também a própria segurança das pessoas. Situações 
destas fazem-se sentir um pouco por todo o país, não é só em Borba e a 
GNR numa economia de meios retira as forças policiais da rua muito cedo, 
ou seja, os postos encerram às 19:00 horas como se fossem repartições 
públicas e a partir daí os cidadãos ficam entregues à sua sorte.---------------- 
Interveio o Senhor Presidente referindo que com a aprovação do Contrato 
Local de Segurança podemos vir a tirar algum proveito de situações 
destas.----------------------------------------------------------------------------------- 
Entretanto o Senhor vereador Joaquim Serra referiu que embora seja contra 
a lógica desse contrato, pois prevê atirar para cima das autarquias 
responsabilidades que são do Poder Central, mas já que o mesmo foi 
celebrado deve explorar-se ao máximo no sentido de se poder reivindicar e 
exigir.----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente esclareceu que isto depende da interpretação de cada 
um, pois aquilo que foi falado e acordado com o senhor Ministro, foi 
exactamente o contrário, ou seja, este contrato não prevê um livrar de 
responsabilidades, mas sim que os Municípios façam um levantamento e 
que analisem as várias hipóteses no sentido de reforçar os meios, podendo 
também eventualmente recorrer-se à vídeo vigilância.-------------------------- 
O Senhor vereador Joaquim Serra entende que estas questões sem meios 
financeiros não avançam, pois são eles que as determinam. Por outro lado 
não é muito a favor da vídeo vigilância, entende tratar-se de uma questão 
que tem que ser muito bem pensada, pois choca um pouco com a liberdade 
dos cidadãos, colocando em causa a sua privacidade.---------------------------
Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que também está de acordo 
com a questão da privacidade dos cidadãos, mas há situações em que o 
sistema de vídeo vigilância pode funcionar (por exemplo: o que aconteceu 
nas casas de banho do Jardim Municipal que já foram vandalizadas três ou 
quatro vezes) se o mesmo for colocado em local indicado e que não tire 
essa privacidade.---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação das Actas nº.s 8/2009, 9/2009 e 10/2009------------- 
Ponto 2.2 – Aprovação de Protocolo para Partilha de Serviços do Centro de 
Tecnologias Digitais do EDD a celebrar entre a AMDE, a ADRAL e a 
Câmara Municipal de Borba--------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 – Aprovação de Acordo a estabelecer entre a Escola Secundária 
Públia Hortênsia de Castro e a Câmara Municipal de Borba------------------- 
Ponto 2.4 – Rectificação à deliberação camarária de 17 de Janeiro de 2007, 
referente ao ponto 2.8 (Alienação de Lotes de Terreno)-------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                
Ponto 2.5 – Remessa para aprovação da Assembleia Municipal do 
Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, depois de 
decorrido o período de discussão pública.----------------------------------------- 
Ponto 2.6 – Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº.8/2009, 9/2009 
E 10/2009------------------------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo, foram presentes as Actas 
nº.8/2009, 9/2009 e 10/2009 que, após a introdução de pequenas 
correcções, obtiveram a seguinte votação:------------------------------------- 
Acta nº.8/2009 – Aprovada por unanimidade------------------------------------ 
Acta nº.9/2009 – Aprovada por unanimidade------------------------------------- 
Acta nº.10/2009 – Aprovada por maioria, com três votos a favor e uma 
abstenção. Votaram a favor os Senhores vereadores Artur João Rebola 
Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e Joaquim José Serra Silva. 
Absteve-se o Senhor Presidente por não ter participado na reunião.---------- 
 
PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 
PARTILHA DE SERVIÇOS DO CENTRO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS DO EDD A CELEBRAR 
ENTRE A AMDE, A ADRAL E A CÂMARA MUNICIPAL 
DE BORBA---------------------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente o Protocolo 
a celebrar entre a AMDE – Associação de Municípios do Distrito de 
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Évora, a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, 
S.A. e a Câmara Municipal de Borba, que tem por objectivo a partilha de 
serviços de apoio e manutenção de infra-estruturas, aplicações e serviços na 
área das tecnologias de informação e comunicação, para análise e 
aprovação.----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor vereador Humberto Ratado informou que embora a cláusula 6ª 
deste protocolo refira que o mesmo entra em vigor a 2 de Janeiro de 2009, 
só agora chegou às Câmaras para aprovação.------------------------------------- 
Após a informação dada pelo Senhor vereador Humberto Ratado sobre a 
data do protocolo em questão, o Senhor vereador Joaquim Serra alertou 
para o facto de que a AMDE deveria apresentar uma nota explicativa deste 
desencontro de datas, ou seja, na cláusula 6º o número 1 refere que o 
protocolo entra em vigor a 2 de Janeiro de 2009 (só é presente em reunião 
de câmara de 13/05/09). Depois refere no ponto 2 da mesma cláusula que o 
presente protocolo aplica-se ao ano de 2008, o que pressupõe que estes 
serviços já foram prestados durante o ano de 2008 sem protocolo.------------ 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------- 
Ficará cópia do referido Protocolo arquivada em pasta anexa como 
documento nº.1.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 – 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, esteve presente o Acordo a 
estabelecer entre a Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro e a 
Câmara Municipal de Borba, que tem por objectivo estabelecer entre as 
duas entidades, as actividades a desenvolver pelo formando durante a 
formação prática em contexto real de trabalho, através de um estágio que 
visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais 
organizacionais e de gestão de carreira, relevantes para a qualificação 
profissional a adquirir, para a sua inserção no mundo do trabalho e para a 
sua formação ao longo da vida, para análise e aprovação.------------------- 

O Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------ 
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Por estar impedido o Senhor Presidente não participou na discussão 
nem na deliberação desta proposta.--------------------------------------------- 
Ficará cópia do respectivo Acordo arquivada em pasta anexa como 
documento nº.2.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 – RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO 
CAMARÁRIA DE 17 DE JANEIRO DE 2007, REFERENTE 
AO PONTO 2.8 (ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO)--                                                                    
 
Em 17 de Janeiro de 2007 foi deliberado alienar à Borcoop – Cooperativa 
de Habitação de Borba, os lotes de terreno A e B do Loteamento 
Habitacional do Forno – Orada.----------------------------------------------------
Só agora se detectou que naquela deliberação não foi tida em conta a 
alteração ao Loteamento do Forno – Orada, aprovada em reunião de 
Câmara de 22 de Março de 2006, relativamente à utilização dos lotes A e B 
do referido loteamento.--------------------------------------------------------------- 
Assim, deverá ser aprovada a seguinte rectificação à deliberação de 17 
de Janeiro de 2007 – Ponto 2.8 (Alienação de Lotes de Terreno). Onde 
se lê “…O Lote A, destinado a comércio e habitação colectiva…” e “… O 
Lote B, destinado a comércio…” deve ler-se: “… O Lote A, destinado a 
habitação plurifamiliar, comércio e ou serviços…” e “…O Lote B 
destinado a habitação plurifamiliar…”---------------------------------------------
Deverá ainda ser aprovada a mesma rectificação na Minuta de 
Contrato Promessa de Compra e Venda, já que a mesma contempla a 
utilização dos lotes A e B e foi também aprovada em reunião de Câmara de 
17 de Janeiro de 2007.---------------------------------------------------------------- 
Deverá a rectificação acima referida ser incluída na referida Minuta de 
Contrato, ficando cópia da mesma arquivada em pasta anexa como 
documento nº.3.----------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, a 
sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Presidente e os Senhores 
vereadores Artur João Rebola Pombeiro e Humberto Luís Russo Ratado. 
Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva pelos motivos 
invocados em reunião de 17 de Janeiro de 2007, e referiu que deve haver 
uma melhor articulação entre os serviços de modo a evitar que situações 
destas não aconteçam.---------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.5 – REMESSA PARA APROVAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO REGULAMENTO DE 
OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS, 
DEPOIS DE DECORRIDO O PERÍODO DE DISCUSSÃO 
PÚBLICA ------------------------------------------- ---------------------- 
 
Conforme informação do Gabinete de acção social, durante o período de 
apreciação pública, não houve qualquer tipo de reclamação ou sugestão 
sobre o Projecto de Regulamento acima referido.-------------------------------- 
Assim, tendo em conta a alínea a) do nº.6 do artigo 64º da Lei nº.169/99, 
com a redacção dada pela Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara 
Municipal propõe submeter o referido Regulamento à aprovação da 
Assembleia Municipal, para posterior publicação no Boletim 
Municipal de autarquia nos termos do artº.118º do CPA.------------------ 
O Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------ 
Ficará cópia do referido regulamento arquivada em pasta anexa como 
documento nº.4.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.6 – 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 Sr. Presidente informou o 
restante executivo sobre os assuntos aprovados por despacho ao abrigo da 
delegação de competências da Câmara Municipal que lhe foram delegadas, 
tendo apresentado listagem (que se arquiva em pasta anexa) com as 
alterações orçamentais aprovadas durante o período de 18 de Fevereiro de 
2009 a 12 de Maio de 2009.--------------------------------------------------------- 
 

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

� Na reunião de aprovação do AECT (Convénio e Estatutos) em Oliva 
de La Frontera, que foram enviados ao Senhor Presidente do IFDR, 
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com conhecimento ao Senhor Secretário de Estado e à Senhora 
Presidente da CCDRA;-------------------------------------------------------- 

� Na assinatura do Contrato Local de Segurança com o Senhor Ministro 
da Administração Interna, que decorreu no Governo Civil de Évora. 
Na mesma visita do Senhor Ministro visitaram, em Arraiolos, o 
espaço onde funciona o Programa “Rodinhas Seguras”;----------------- 

� Na assinatura do Protocolo com o IEFP;----------------------------------- 
� Deslocação a Lisboa à Assembleia da República para entrega do 

processo “Elevação da Vila de Borba à categoria de Cidade”;--------- 
� Deslocação à Costa Rica, no âmbito do Programa URBAL. Foi 

organizado um Seminário organizado pela Comissão Europeia que 
reuniu os 20 projectos aprovados naquele Programa, que é 
completamente virado para o investimento da América Latina;-------- 

� No Conselho de Administração da EDC’ Mármores, onde foi 
aprovada a exploração da ADC 3;------------------------------------------ 

� Na assinatura da escritura da empresa do Clusters da Pedra Natural, 
enquanto elemento do Conselho de Administração da EDC 
Mármores, uma vez que a EDC’ Mármores vai participar naquela 
empresa;------------------------------------------------------------------------ 

� Na Assembleia Geral das Águas do Centro Alentejo, para aprovação 
de uma série de investimentos que vão ser feitos;------------------------ 

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

� Continuação dos trabalhos na zona envolvente às Piscinas Cobertas;- 
� Polidesportivo de Orada – continuação dos trabalhos dos muros de 

suporte e enchimento para as bancadas;------------------------------------  
� Apoio à Feira das Ervas Alimentares de Orada e preparação do 

espaço destinado a estacionamentos;-------------------------------------- 
� Conclusão dos calcetamentos no interior do Mercado Municipal. Os 

restantes trabalhos em fase de conclusão.---------------------------------- 
� Abertura de furo junto ao Campo de Jogos, uma vez que o existente 

abateu e estragou a bomba. Este novo furo vai também servir de 
apoio para abastecimento de água aos Bombeiros Voluntários, para 
lavagem de viaturas, etc.----------------------------------------------------- 

� Caminhos Rurais – continuação dos trabalhos de reparação do 
caminho Lagoa/Louzeira;---------------------------------------------------- 

� Zona envolvente do Centro de Saúde de Borba – delineação de 
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passeios e da rotunda para se passar à fase de enchimentos;------------ 
. O vereador entregou ao restante executivo, para conhecimento, listagem 
com relação de processos de obras particulares, aprovados por despacho 
(durante o período de 24/04/09 a 08/05/09) ao abrigo da subdelegação de 
competências, que lhe foi conferida em 25 de Outubro de 2005. Ficará 
arquivada cópia da referida listagem em pasta anexa:--------------------------- 
 
O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 
 

� Representação no convívio promovido pela Associação Hípica de 
Estremoz, que decorreu durante a FIAPE;--------------------------------- 

� Representação no convívio do Aniversário da Associação Jovem de 
Orada;--------------------------------------------------------------------------- 

� Representação na Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de 
Escola, para analisar os currículos e realização de entrevistas a dois  
candidatos a Director;-------------------------------------------------------- 

� Preparação e realização de mais uma edição da Feira das Ervas 
Alimentares;------------------------------------------------------------------- 

� Reunião com os parceiros envolvidos nos Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social, que decorreu em Estremoz. Neste momento 
muitos técnicos afectos a estes contratos estão em formação em 
Viseu. A próxima reunião decorrerá durante a próxima semana para 
fazer o ponto da situação sobre a formação, e começar a tratar do 
Plano de Acção para os Municípios envolvidos;--------------------------   

 
O Senhor vereador Joaquim Serra colocou a seguinte questão:----------- 
 

� Teve conhecimento que existem algumas dificuldades no pagamento 
de despesas de hospital, por parte da Comissão de Festas de Orada, 
que se prendem com uma garraiada que decorreu há alguns anos nas 
Festas de Orada, e que a Câmara iria assumir essas despesas. 
Gostaria de saber o que efectivamente se passou.------------------------ 

O Senhor Presidente esclareceu que esse processo tem sido 
acompanhado pela Consultora Jurídica da Câmara, e que na altura a 
Comissão de Festas ganhou uma indemnização. No entanto, perdeu uma 
despesa com o Hospital de Évora, e a Comissão apresentou recurso. 
Acrescentou ainda, o Senhor Presidente, que a Comissão falou com ele 
e transmitiu-lhe que se deve primeiro aguardar pelo resultado do recurso 
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e depois se vê o que a Câmara poderá ajudar, não é a mesma coisa que a 
Câmara ter assumido as despesas. Se isso tivesse acontecido, 
certamente, teria vindo à Câmara.---------------------------------------------- 
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 
encerada, pelas doze horas e tinta minutos, da qual se lavrou a presente 
acta, composta por nove páginas, que por ele vai ser assinada e por mim 
Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.- 


