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ACTA Nº.14/2009ACTA Nº.14/2009ACTA Nº.14/2009ACTA Nº.14/2009    

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BORBA REALIZADA NO DIA 24 DE 

JUNHO DE 2009 
 
Aos vinte e quatro 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 Artur João 
Rebola Pombeiro, Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria Basílio 
Véstia, sob a Presidência do Sr. Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá, 
Presidente da mesma Câmara.------------------------------------------------------- 
Faltou à reunião o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva por questões 
profissionais inadiáveis. A falta foi colocada à consideração do restante 
executivo que aceitou a justificação.----------------------------------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Maria Alexandra 
Pereira Abelho Cordeiro, Assistente Técnica da Câmara Municipal de 
Borba.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------------------------------------- 
 
Esteve presente e foi distribuído o resumo de tesouraria do dia 23 de Junho 
de 2009, que acusa um total de disponibilidades de 1.232.198,64€ (um 
milhão, duzentos e trinta e dois mil, cento e noventa e oito euros e 
sessenta e quatro 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 a uma 
saudação aos munícipes de Borba pelo facto da Vila de Borba ter ascendido 
a Cidade. Espera que o Governo possa ter mais atenção a estas recentes 
cidades, já que foram doze diplomas apresentados e nem todos foram 
contemplados na votação. Por outro lado esta saudação deveria ser 
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extensiva às novas cidades e vilas que tiveram a mesma possibilidade de 
ascensão revelando assim a nossa solidariedade.--------------------------------- 
Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto neste período o Senhor 
Presidente passou a apresentar a seguinte proposta de alteração à ordem do 
dia:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Proposta de alteração à Ordem do Dia------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte ponto na Ordem do Dia: 
“1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2009”. Com a inclusão 
deste ponto o ponto 2.3 – Actividades da Câmara passa a ponto 2.4.--------- 
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------ 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A Ordem do dia passou a ser a seguinte:------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação da Acta nº.13/2009--------------------------------------- 
Ponto 2.2 – Apresentação e aprovação do Projecto Supraconcelhio, 
Contratos Locais de Desenvolvimento Social da Zona dos Mármores-------- 
Ponto 2.3 – 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2009.------------ 
Ponto 2.4 – Actividades da Câmara------------------------------------------------ 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº.13/2009------------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo, foi presente a Acta 
nº.12/2009, que foi aprovada por maioria, com três votos a favor e uma 
abstenção. Votaram a favor o Senhor Presidente e os senhores vereadores 
Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia. Absteve-se o 
Senhor vereador Artur João Rebola Pombeiro por não ter participado na 
reunião.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.2 – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO 
PROJECTO SUPRACONCELHIO, CONTRATOS LOCAIS 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-------------------------- ----- 
 
Tendo em conta informação técnica, no âmbito do Protocolo de 
Compromisso do Programa Contratos Locais de Desenvolvimento 
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Social, assinado a 29 de Abril de 2009 entre o Centro Distrital de Évora do 
Instituto da Segurança Social, os Municípios de Alandroal, Borba, 
Estremoz, Sousel, Vila Viçosa e a Associação de Desenvolvimento de 
Montes Claros, que visa promover de forma multissectorial e integrada, a 
inclusão social dos cidadãos através de acções a executar em parceria, cujo 
objectivo é o combate à pobreza e à exclusão social em territórios 
deprimidos, elaborou-se o respectivo Plano de Acção e Orçamento, que 
foi previamente distribuído por todo o executivo, e foi presente para 
apreciação e aprovação.------------------------------------------------------------ 
O Senhor vereador Humberto Ratado informou que os documentos que 
foram previamente enviados relativamente a este ponto foram alterados em 
virtude de serem documentos de trabalho, e entregou os documentos 
definitivos para substituir.----------------------------------------------------------- 
Esclareceu que, no âmbito das reuniões que têm sido efectuadas, no âmbito 
da aprovação em sede de núcleo e de plenário de Rede Social, surge agora 
a apresentação e proposta de aprovação do projecto supraconcelhio (Plano 
de Acção e Orçamento). Informou que esta intervenção é para três anos (36 
meses), cujas acções a desenvolver (num total de catorze) são para os cinco 
Municípios envolvidos: Borba, Alandroal, Sousel, Vila Viçosa e Estremoz. 
É um Plano composto por quatro eixos, e várias acções sendo umas 
transversais e outras obrigatórias. Acrescentou ainda que, tendo em conta 
os prazos muito apertados, e uma equipa coordenadora constantemente a 
proceder a alterações aos procedimentos por parte da Segurança Social, é 
provável que venham ainda a surgir pequenos ajustes, nomeadamente até 
na definição das acções, alguma mudança de eixo ou de rubrica, e haver 
mesmo algumas oscilações no próprio orçamento. Este Plano vai ser 
introduzido no sistema informático brevemente, já com todas as aprovações 
a nível de todos os concelhos, mas antes a Segurança Social vai ter que se 
pronunciar. Caso exista algum ajuste vai ter que passar pelos respectivos 
órgãos, desde o núcleo do CLAS, ao plenário e finalmente à Câmara 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------ 
Reportou-se às acções definidas para cada Município e, seguindo a 
listagem, especificou mais detalhadamente as previstas para o Município de 
Borba. Assim, informou que na acção 3 integrada no (Eixo 2) o Município 
vai contratualizar uma pessoa formada em psicologia de forma a dar 
resposta ao 1º, 2º e 3º ciclos e respectivas famílias. Desta forma, no âmbito 
da comunidade, todas as entidades da rede social que identifiquem 
problemas em determinado individuo ou determinada família, é 
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encaminhado para aquele psicólogo (a), que durante 36 meses vai fazer 
serviço nesta área.--------------------------------------------------------------------- 
Referenciou que, em sede de CLAS e de Núcleo Executivo, já há alguns 
anos o próprio Agrupamento vem manifestando esta necessidade, surgindo 
agora esta oportunidade que permite auxiliar a população neste sentido.----- 
Quanto à acção 3 integrada no (Eixo 2) existem outros pontos importantes 
tais como: “acções socioculturais para pessoas idosas” em que dois 
monitores animadores irão funcionar com várias gerações, nomeadamente, 
idosos e crianças, que vão desenvolver acções em espaços próprios do 
Município, desde o Cine-teatro, o Pavilhão de Eventos (futuramente), a 
Biblioteca e também espaços desportivos. Estes dois monitores vão 
interagir com estas camadas de gerações através das acções descriminados 
no ponto 3.7 do Eixo 2.-------------------------------------------------------------- 
Está também previsto, para o Município de Borba avançar no próximo 
Verão (2010) com algumas actividades, nomeadamente, alguns passeios e 
até uma ida à praia (por exemplo) de modo a colmatar as necessidades de 
muitas famílias, ocupando as estruturas escolares existentes (EB1 e JI) em 
Orada, Nora, Rio de Moinhos e Borba. Para desenvolver estas actividades, 
(durante o período de três meses) serão contratados quatro animadores.----- 
O Município de Borba vai avançar com a acção 11 integrada no Eixo 3 
“Guia de Recursos”. Trata-se de um documento em suporte de papel, que 
será distribuído porta a porta, e haverá uma sessão de esclarecimento com 
os parceiros que, no âmbito da Rede Social, interagem com as populações. 
O Emprego, a Saúde, a Segurança Social, a Câmara Municipal, o 
Agrupamento de Escolas, os Bombeiros – todas estas entidades em 
conjunto elaboram um Guia transcrevendo para o papel, de uma forma 
clara todos os recursos a que as pessoas têm direito, a que entidade se 
devem dirigir, de modo a facilitar as pessoas. Esta acção está programada 
para ter inicio em Setembro.--------------------------------------------------------- 
Quanto ao Eixo 4, todos os Municípios avançam com as tecnologias de 
informação, e o Município de Borba vai avançar com uma acção 
denominada Festa “TIC Gerações” para todas as faixas etárias. Pretende-se 
com esta acção que durante o período 2011/2012 se possa fazer um 
encontro de gerações, que poderá decorrer no Pavilhão Multiusos, que 
consiste no aluguer de equipamento informático e que vai permitir a 
interacção de várias gerações.------------------------------------------------------- 
Está previsto também para o Município de Borba a aquisição de uma 
Unidade Móvel de Apoio ao Idoso, para pequenas reparações, e a 
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contratação de uma pessoa para durante estes três anos se avançar com esta 
actividade.------------------------------------------------------------------------------ 
No que respeita ao orçamento para o Município de Borba, estão previstos 
141mil euros (com uma parte de investimento) para o primeiro ano, 97 mil 
euros para o segundo ano e cerca de 93 mil euros para o terceiro. Todos os 
restantes Municípios deverão estar na mesma situação, a nível de 
montantes, uma vez que o ideal do orçamento é 1.800.000,00 euros.--------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Acção e 
orçamento no âmbito do Projecto Supraconcelhio (Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social).----------------------------------------------------------- 
Ficará cópia do referido Plano de Acção e Orçamento arquivada em pasta 
anexa como documento nº.1.-------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 – 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 
PARA O ANO DE 2009------------------------------------------------- 
 
Com a entrada em vigor da Lei nº.12-A/2008, de 27 de Fevereiro, foram 
instituídos os Mapas de Pessoal que substituem os quadros de pessoal. Face 
ao disposto do artigo 5º do mesmo diploma legal, aplicável às autarquias 
locais por força do disposto no nº.2 do artigo 3º, os mapas de pessoal são 
aprovados, mantidos ou alterados pela entidade competente para a 
aprovação da proposta do orçamento.---------------------------------------------- 
Tendo em conta o nº.3 do artº.5º do citado Diploma Legal, e conforme 
estipulado na alínea o) do nº.2 do artigo 53º da Lei nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Senhor 
Presidente propôs que seja submetida à aprovação da Assembleia 
Municipal a 1ª alteração ao Mapa de Pessoal/2009 (conforme mapa 
anexo).--------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à proposta apresentada o Senhor Presidente informou que se 
prende com o facto de eventualmente se pretender contratar pessoas e não 
haver vagas.---------------------------------------------------------------------------- 
Assim, no que respeita à categoria de Assistente operacional os lugares 
criados e não preenchidos eram 7 e alterou-se para 17 (mais 10) – isto 
porque no âmbito da aprovação do Protocolo de Colaboração estabelecido 
entre o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P., a Câmara 
Municipal de Borba e a Autoridade Florestal Nacional, a questão da 
entrada em funcionamento da equipa de sapadores florestais, vai implicar a 
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contratação de mais cinco pessoas. Também a questão das escolas vai 
implicar a contratação de mais pessoal.-------------------------------------------- 
Quanto à categoria de Assistente Técnico no mapa anterior os lugares 
criados e não preenchidos eram 3 e alterou-se para 4 (mais 1). No que 
respeita à categoria de Técnico Superior no Mapa anterior os lugares 
criados e não preenchidos eram 3 tendo sido alterado para 5 (mais 2). Isto 
também porque tudo leva a crer que o Município de Borba vai ser 
responsável pela gestão do Projecto “URBAL III", o que vai obrigar à 
contratação de técnicos, que serão pagos por esse projecto. Na expectativa 
de que este Projecto venha a ser aprovado rapidamente, daí a inclusão deste 
ponto na ordem do dia para poder ser submetido à aprovação do Órgão 
Deliberativo.--------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------- 
Ficará cópia do referido mapa arquivada em pasta anexa como documento 
nº.2.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.5 – 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 as seguintes listagens (que se arquivam em pasta anexa): 

. Alterações orçamentais aprovadas durante o período de 28 de Maio de 
2009 a 23 de Junho de 2009.-------------------------------------------------------- 
. Concessões de licenças para realização de queimadas, durante o período 
de 31 de Março de 2009 a 23 de Junho de 2009.--------------------------------- 

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

 
� Na 4ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do 

INAlentejo;----------------------------------------------------------------- 
� Nas comemorações do Aniversário da Batalha de Montes Claros;- 
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� Na Assembleia Geral da Associação Valor Pedra;------------------- 
� Numa reunião na ADRAL sobre o “Corredor Azul – 

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

� Continuação dos trabalhos na zona envolvente do Centro de 
Saúde, aguardando para breve os calcetamentos dos passeios e o 
enchimento para aplicação do betuminoso;---------------------------- 

� Continuação do corte de pasto nas zonas envolventes dos 
loteamentos, e inicia-se hoje a ceifa mecânica;----------------------- 

� Foram fechadas todas as portas das habitações que são 
propriedade da Câmara, nomeadamente, no sítio das Mós, porque 
algumas pessoas de etnia cigana já destruíram e furtaram 
algumas;-------------------------------------------------------------------- 

� Apoio a actividades culturais desenvolvidas no concelho;---------- 
� Conclusão do caminho rural Lagoa/Louzeira. Falta apenas 

asfaltar um troço de 3 a 4 metros, à entrada da Estrada 508, para 
evitar que os carros ao arrancar destruam aquela entrada;----------- 

� Pavimentações no Polidesportivo de Rio de Moinhos, cuja 
conclusão está prevista para hoje;--------------------------------------- 

� Construção de passeios na envolvência do Mercado Municipal e 
muro de suporte que vai fazer a separação entre o mercado 
restaurado e o mercado das hortaliças, que vai ser interrompido 
com o muro de suporte, para poder fazer o alargamento do 
pavimento, de modo a facilitar o escoamento do tráfico daquela 
zona.-------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                          

. O vereador entregou ao restante executivo, para conhecimento, listagem 
com relação de processos de obras particulares, aprovados por despacho 
(durante o período de 05/06/09 a 19/06/09) 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:----------------------------------------------- 
 

� Em pareceria com o Regimento de Cavalaria 3 desenvolveram-se as 
comemorações do aniversário da Batalha de Montes Claros;----------- 
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� Reunião com o IDP e a Direcção Regional (sede Portalegre) sobre a 
Carta Desportiva, que decorreu em Évora;-------------------------------- 

� Reunião da tomada de posse do novo Director do Agrupamento de 
Escolas;------------------------------------------------------------------------- 

� Inicio da programação das “Noites de Verão”, que já tiveram muita 
animação e muita adesão;---------------------------------------------------- 

� Apoio à participação da Rainha das Vindimas de Borba no Concurso 
Nacional que se vai realizar no próximo dia 27 em Palmela;----------- 

� Representação no Festival das AEC’s, na vertente de música na 
arena de Évora, no passado Domingo, onde também participou um 
Grupo de Borba com os respectivos monitores de música;------------- 

� Reuniões de Núcleo e de Plenário do CLAS;----------------------------- 
� Apoio à Semana da Juventude;---------------------------------------------- 
� Apoio a uma Exposição de pintura e de trabalhos em prata, que 

decorrerá até dia 25 na Igreja das Servas;--------------------------------- 
� Já se está a trabalhar na preparação do próximo ano lectivo de Escola 

e também noutras festividades que se vão aproximando.---------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 oito páginas, que por ele vai ser assinada e por mim 
Aldina Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.- 


