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ACTA Nº.13/2009ACTA Nº.13/2009ACTA Nº.13/2009ACTA Nº.13/2009    

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BORBA REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2009  

 
Aos nove dias do mês de Junho 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. Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente da 
mesma Câmara.----------------------------------------------------------------------- 
Faltou à reunião ao Senhor vereador Artur João Rebola Pombeiro, por se 
encontrar doente. 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 08 de Junho de 
2009, que acusa um total d disponibilidades de 943.888,43 (novecentos e 
quarenta e três mil oitocentos e oitenta e oito euros e quarenta 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. Nenhum eleito apresentou nenhum assunto, tendo 
o Sr. Presidente informado que tem uma alteração à ordem do dia para 
apresentar.------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proposta de Alteração à Ordem do Dia:---------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente propôs então que fosse incluído o seguinte ponto na ordem 
do dia: “Abertura de Conta Bancária”. Com a inclusão deste ponto o ponto 
2.6 – Actividades da Câmara passará a ponto 2.7.------------------------------- 
O Senhor Presidente explicou que a justificação para a inclusão deste ponto 
é a mesma que deu na reunião anterior também com a inclusão do ponto 
“Abertura de Contas Bancárias”, ou seja, quando a informação nos chegou 
já a ordem do dia tinha seguido, e trata-se de um assunto com prazo para 
cumprir.-------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor 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 Presidente e os Senhores 
vereadores Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia. 
Votou contra o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva referindo que 
mais uma vez aceita a justificação dada pelo Senhor Presidente mas 
mantém o sentido de voto de reuniões anteriores.-------------------------------- 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A Ordem do dia passou a ser a seguinte:------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação da Acta nº.12/2009--------------------------------------- 
Ponto 2.2 – Aprovação das Normas de Aplicação do Programa “Borba 
Branca Borba Limpa – 2009”------------------------------------------------------- 
Ponto 2.3 – Aprovação de Protocolo a estabelecer entre a Direcção-Geral 
das Artes e o Município de Borba-------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 – Protocolo de Colaboração entre o Instituto de Financiamento 
da Agricultura e Pescas, I.P., a Câmara Municipal de Borba e a Autoridade 
Florestal Nacional--------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.5 – Apresentação de Candidatura “Vigilância Móvel no Concelho 
de Borba” ao Programa Voluntariado Jovem para Florestas 2009, do IPJ---- 
Ponto 2.6 – Abertura de Conta Bancária------------------------------------------ 
Ponto 2.7 – Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº.12/2009------------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, foi presente a Acta 
nº.12/2009, que foi aprovada por unanimidade.------------------------------- 
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PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DAS NORMAS DE 
APLICAÇÃO DO PROGRAMA “BORBA BRANCA 
BORBA LIMPA – 2009”-------------------------------- --------------- 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo foram presentes as Normas 
de Aplicação do Programa “Borba Branca Borba Limpa – 2009”, para 
aprovação. ---------------------------------------------------------------------------- 
Depois de analisarem as referidas Normas o Senhor Presidente 
colocou-as à votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua 
aprovação. O Senhor vereador Joaquim Serra apesar de votar 
favoravelmente chamou a atenção para o facto de ser feita uma avaliação 
daquilo que foi feito o ano anterior, no âmbito deste Programa, 
nomeadamente, em termos e candidaturas e montantes utilizados pela 
Câmara.--------------------------------------------------------------------------------- 
Ficará cópia das referidas Normas arquivada em pasta anexa como 
documento nº.1.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A 
ESTABELECER ENTRE A DIRECÇÃO-GERAL DAS 
ARTES E O MUNICÍPIO DE BORBA----------------------- ------ 
 
Tendo surgido algumas dúvidas em relação ao presente protocolo, o 
executivo decidiu que este ponto transite para outra reunião de 
Câmara.------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.4 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA 
AGRICULTURA E PESCAS, I.P., A CÂMARA 
MUNICIPAL E BORBA E A AUTORIDADE FLORESTAL 
NACIONAL------------------------------------------- --------------------                                         
 
Em reunião de Câmara realizada dia 27 de Maio último, o Protocolo de 
Colaboração a celebrar entre o Instituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas, I.P., a Câmara Municipal de Borba e a Autoridade Florestal foi 
aprovado condicionado à clarificação do financiamento ao funcionamento 
da equipa de sapadores florestais.-------------------------------------------------- 
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Depois de devolvido o Protocolo no qual foi clarificada a referida questão, 
foi o mesmo distribuído por todo o executivo, bem como os anexos A, I, II, 
e III que dele fazem parte integrante, esteve presente e foi rubricado por 
todo o executivo.---------------------------------------------------------------------- 
Ficará cópia do mesmo arquivada em pasta anexa como documento nº.2.--- 
 
PONTO 2.5 – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA 
“VIGILÂNCIA MÓVEL NO CONCELHO DE BORBA” AO 
PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM PARA 
FLORESTAS 2009, DO IPJ------------------------------------------- 
 
Por proposta do senhor Presidente deverá ser apresentada a candidatura 
“Vigilância Móvel no Concelho de Borba” ao Programa Voluntariado 
Jovem para Floresta 2009, do IPJ, que tem por objectivo apoiar o 
dispositivo operacional de defesa da floresta contra incêndios, através da 
realização de vigilância móvel e possibilitar aos jovens a ocupação de 
tempos livres em regime de voluntariado.----------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------- 
 
PONTO 2.6 – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA-----------  
 
Tendo em conta informação técnica (que se arquiva em pasta anexa 
como documento nº.3) no âmbito do projecto “URBAL III – Métodos para 
promover o desenvolvimento sócio económico da população com a tutela 
da natureza”, é necessário proceder à abertura de uma conta bancária 
afecta exclusivamente ao mesmo.------------------------------------------------- 
Assim, nos termos do Artº.8º do Regulamento do Sistema de Controlo 
Interno da Câmara Municipal de Borba, e de acordo com a referida 
informação, o Senhor Presidente propôs a abertura de uma conta 
bancária na Caixa Geral de Depósitos, destinada à realização de todos 
os movimentos financeiros no âmbito do referido projecto.---------------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO 2.7 – ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ --- 
 
O Senhor Presidente informou que, para além das actividades normais 
de funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara 
participou: ---------------------------------------------------------------------------- 
 

� Na primeira reunião da Comissão de Autorização Comercial do 
Alentejo Central que, à semelhança do que vinha acontecendo, ficou 
a ser presidida pela Câmara Municipal de Évora;------------------------ 

� Na Assembleia Geral do Monte para aprovação das Contas e 
Relatório de actividades;----------------------------------------------------- 

� Na reunião do “Corredor Azul” em Évora – foi aprovada a estratégia 
de eficiência colectiva e como o Programa supera em muitos milhões 
aquilo que existe na realidade, ficou de se recompor esta situação.---- 

 
. Como o vereador Artur não esteve presente o Senhor Presidente entregou 
ao restante executivo, para conhecimento, listagem com relação de 
processos de obras particulares, aprovados por despacho (durante o período 
de 22/05/09 a 05/06/09) 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:----------------------------------------------- 
 

� Realização de reuniões, entre os cinco Municípios envolvidos no 
Protocolo de Compromisso, (Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social) para acertos do Plano de Acção;----------------------------------- 

� Está a proceder-se à mudança dos serviços da Oficina da Criança 
para o Palacete dos Melos;--------------------------------------------------- 

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

� Se já foram apresentadas algumas candidaturas no âmbito do novo 
Programa FAME.------------------------------------------------------------- 

O senhor vereador Humberto informou que depois da apresentação do 
Programa realizou-se uma reunião com cerca de 10 pessoas 
interessadas, com um técnico do FAME e um da Câmara, que 
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explicaram o que era necessário para apresentação das candidaturas, 
mas até agora ainda ninguém apresentou.------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 trinta minutos, da qual se lavrou a presente 
acta, composta por seis páginas, que por ele vai ser assinada e por mim 
Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.- 


