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ATA Nº.24/2012 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE BORBA 
REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2012  

 
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal de Borba, 
com a presença dos senhores vereadores Hugo Alexandre Godinho 
Mendanha, Rosa Maria Basílio Véstia e Joaquim José Serra Silva, sob a 
presidência do Senhor Vice Presidente Humberto Luís Russo Ratado, em 
substituição do Senhor Presidente 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 06 de novembro de 
2012, que acusa um total de disponibilidades de 1.422,482,70 Euros.----------------- 
 
---------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA- ------- 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de Interesse para a aut arquia-------------------- 
 
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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Senhor vereador Joaquim Serra e referiu o seguinte: “no 
início do mês entrou em vigor o novo Código do Trabalho, com uma série de 
alterações limitativas dos direitos dos trabalhadores. Por outro lado foi 
também aprovado, no final do mês, na generalidade o Orçamento de Estado 
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para 2013 e encontra-se, agora, a ser discutido na especialidade. É um 
Orçamento de Estado que exige bastantes sacrifícios aos Portugueses e, 
embora não sendo a todos da mesma forma, serão sempre as classes 
trabalhadoras e a as classes desfavorecidas as que serão mais sacrificadas. 
Este Orçamento vai trazer uma grande dose de austeridade a todos e aos 
trabalhadores em geral, para além daquilo que são as suas retiradas de 
direitos. Por isso vai haver, na próxima semana, dia 14 de Novembro, uma 
Greve Geral e queria deixar a sua solidariedade para todos os trabalhadores 
que venham a fazer greve, porque pensa que é na luta que estas coisas se 
alteram, e para se poderem alterar as pessoas têm que participar e têm que ter 
um papel mais ativo, se querem que efetivamente mude. Considera que é 
preferível perder-se um dia de salário do que perder-se o salário num dia. O 
que está em causa é mesmo isso, ou seja, muitos dos funcionários que hoje 
ainda têm um salário garantido no final do mês, em 2013 poderão deixar de o 
ter, porque aquilo para o que o Orçamento de Estado aponta é para a redução 
de funcionários independentemente do vínculo. Está claro que são 50% 
daqueles que sejam contratados a termo certo, mas não está claro que seja só 
para esses porque os 4 mil milhões que têm que ser reduzidos vão incidir 
sobre a massa salarial, ou seja, sobre aquilo que são os empregos, sobre 
aquilo que são os salários das pessoas. Já estamos com salários muito baixos, 
estão a ser retirados subsídios de férias e subsídios de Natal, estão a ser 
aumentados os encargos com a Segurança Social, com a Saúde e com a 
Educação, por isso as pessoas devem ponderar sobre isso e devem 
manifestar-se aproveitando este dia de luta para se solidarizarem com todos 
aqueles que estão contra estas medidas.”------------------------------------------------------------- 
Usou da palavra o Senhor Vice Presidente e referiu comungar com a opinião 
do Senhor vereador Joaquim Serra. Entende que, com estas medidas que 
estão a ser introduzidas, há algum tempo, e que se estão a perspetivar para 
um Orçamento de Estado para 2013, será a destruição, por completo, do país. 
Ao continuar assim o país não vai ter capacidade de se levantar. Tudo aquilo 
que nos dá lucro, tudo aquilo que ainda funciona, que são os recursos ativos, 
recursos que o país tem, está a ser vendido ao desbarato, colocando, assim 
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sim, a soberania em causa. Pois, no futuro o que iremos ter para disponibilizar 
como contrapartidas? Estamos a assistir a políticas em que os números 
sobrepõem-se ao HOMEM, e isto, salvo melhor opinião não deve ser este o 
caminho a seguir.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto o Senhor Vice residente 
apresentou a seguinte proposta de alteração à ordem do dia:------------------------------ 
    
Proposta de Alteração à Ordem do Dia--------------- -------------------------------- 
    
Por Por Por Por proposta do Senhor Vice Presidente deverão ser retirados os seguintes proposta do Senhor Vice Presidente deverão ser retirados os seguintes proposta do Senhor Vice Presidente deverão ser retirados os seguintes proposta do Senhor Vice Presidente deverão ser retirados os seguintes 
pontos da Ordem do Diapontos da Ordem do Diapontos da Ordem do Diapontos da Ordem do Dia: : : : “Ponto 2.3 – Proposta de 4ª Alteração ao Mapa de 
Pessoal 2012”; “Ponto 2.4 – Proposta de Abertura de Procedimentos 
Concursais; “Ponto 2.5 – Pedido de Convocação de Assembleia Extraordinária” 
e “Ponto 2.6 – Extinção de Ónus de Reversão de Terreno”. Assim o Ponto 2.7 – 
Atividades da Câmara passa a Ponto 2.3.--------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice Presidente colocou aSeguidamente o Senhor Vice Presidente colocou aSeguidamente o Senhor Vice Presidente colocou aSeguidamente o Senhor Vice Presidente colocou a    propostapropostapropostaproposta    à votação tendo à votação tendo à votação tendo à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.-------------------------------------------- 
    
------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia passou a ser a seguinte:--------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.1111 – Adenda – Ação Social Escolar – Ano letivo 2012/2013----------------------- 
Ponto Ponto Ponto Ponto 2.2.2.2.2222 – Aprovação de Contrato de Compromisso a estabelecer entre o  
Município de Borba e a BARBUS – Associação Borba Mais, no âmbito do 
P.A.A.C.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.3 3 3 3  – Atividades da Câmara------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.1 – ADENDA – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LETIVO 2012/2013---------------------------------------------------------------- 
Presente informação técnicaPresente informação técnicaPresente informação técnicaPresente informação técnica (que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº.3) informando o seguinteinformando o seguinteinformando o seguinteinformando o seguinte: ” Após a Reunião de Câmara de 24 de 
outubro de 2012, deu entrada no Expediente desta autarquia, ao cuidado do Sr. 
Presidente, um requerimento de Ação Social Escolar acompanhado da 
Declaração de Segurança Social atualizada e do Número de Identificação 
Fiscal do aluno.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Depois de analisado o processo entregue e considerando que reúne os 
critérios necessários para atribuição de escalão, por proposta do Senhor por proposta do Senhor por proposta do Senhor por proposta do Senhor 
ververververeador Heador Heador Heador Humberto Ratado, deverá sumberto Ratado, deverá sumberto Ratado, deverá sumberto Ratado, deverá ser er er er atribuído o escalão atribuído o escalão atribuído o escalão atribuído o escalão abaixoabaixoabaixoabaixo    descritodescritodescritodescrito,,,, 
considerando os valores aprovados, em Reunião de Câmara de 12 de setembro 
de 2012, para aquisição de material escolar e alimentação dos alunos do 1º. 
Ciclo e do Pré-Escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º CICLO DE ESCOLARIDADE 

SUBSÍDIO PARA LIVROS E MATERIAL ESCOLAR  

 
Alunos com Escalão A Alunos com Escalão B Valor 

Borba 1 0 55,00 € 
Total 1 0                     55,00 55,00 55,00 55,00 €€€€    
       
No escalão escalão escalão escalão AAAA será contemplado 1 aluno, num total máximo de 55,55,55,55,00000000€.€.€.€.------------------------------------------------------------    
    

SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO – 1º CICLO 

 
Alunos com Escalão A Alunos com Escalão B Valor 

Borba 1 0 189,80 € 
Total 1 0                 189,80 189,80 189,80 189,80 €€€€    
       
No escalão escalão escalão escalão AAAA será contemplado 1 aluno, pelo período de 130 dias de atividade 
letiva, num total máximo de 189,80189,80189,80189,80€.€.€.€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Face ao exposto, os valores totais a considerar no âmbito da Ação Social Face ao exposto, os valores totais a considerar no âmbito da Ação Social Face ao exposto, os valores totais a considerar no âmbito da Ação Social Face ao exposto, os valores totais a considerar no âmbito da Ação Social 
Escolar Escolar Escolar Escolar para o Ano Letivo 2012/2013 passam a ser os seguintes:para o Ano Letivo 2012/2013 passam a ser os seguintes:para o Ano Letivo 2012/2013 passam a ser os seguintes:para o Ano Letivo 2012/2013 passam a ser os seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Aprovado em 
Reunião de 
Câmara de 
12/09/2012 

Aprovado em 
Reunião de 
Câmara de 
28/09/2012 

Aprovado em 
Reunião de 
Câmara de 
10/10/2012 

Aprovado em 
Reunião de 
Câmara de 
24/10/2012 

A aprovar em 
Reunião de 
Câmara de 
07/11/2012 

Subsídio para material 
escolar - 1º. Ciclo 4.745,00 € 225,00 € 255,00 € 0,00 € 

 
55,00 €    

Subsídio de Alimentação - 
1º. Ciclo 20.726,16 € 911,04 € 978,93 € 0,00 € 

        189,80  € 

Subsídio de Alimentação - 
Pré-Escolar 7.608,06 € 924,91 € 508,08€             119,72 € 

            
             0,00 € 

Total 33.079,22 33.079,22 33.079,22 33.079,22 €€€€    2.060,95 2.060,95 2.060,95 2.060,95 €€€€    1.742,011.742,011.742,011.742,01€€€€    119,72119,72119,72119,72€€€€    
            
                                244,80 244,80 244,80 244,80 €€€€    

 

Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Seguidamente o Senhor Vice Vice Vice Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo Presidente colocou a proposta à votação tendo Presidente colocou a proposta à votação tendo Presidente colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, a sua apsido deliberado, por unanimidade, a sua apsido deliberado, por unanimidade, a sua apsido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.rovação.rovação.rovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO 
A ESTABELECER ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBA E A 
BARBUS – ASSOCIAÇÃO BORBA MAIS, NO ÂMBITO DO 
P.A.A.C.------------------------------------------- ----------------------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo estestestesteveeveeveeve    presente Contrato de presente Contrato de presente Contrato de presente Contrato de 
Compromisso a estabelecer entre o MunicíCompromisso a estabelecer entre o MunicíCompromisso a estabelecer entre o MunicíCompromisso a estabelecer entre o Município de Borba e a BARBUS pio de Borba e a BARBUS pio de Borba e a BARBUS pio de Borba e a BARBUS ––––    
Associação Borba Mais, no âmbito do P.A.A.C., cuja aprovação Associação Borba Mais, no âmbito do P.A.A.C., cuja aprovação Associação Borba Mais, no âmbito do P.A.A.C., cuja aprovação Associação Borba Mais, no âmbito do P.A.A.C., cuja aprovação foi pfoi pfoi pfoi proposta roposta roposta roposta 
pelo Senhor pelo Senhor pelo Senhor pelo Senhor Vice Vice Vice Vice PresidentePresidentePresidentePresidente.---------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vice Presidente informou que quanto a este assunto, e depois de ter 
sido envido ofício pela referida Associação pedindo as devidas desculpas pelo 
sucedido, foi visto com a Consultora Jurídica da Câmara se havia condições 
para avançar com a aprovação do Contrato com a Associação, a qual nos 
informou que se podia avançar com o Contrato se a Câmara assim o 
entendesse. Daí surgir, agora, a aprovação do mesmo. O contrato já estava 
redigido, desde que foram redigidos todos os outros, agora a Associação para 
ter direito a determinadas verbas tem que fazer os relatórios relativamente às 
atividades que terá desenvolvido.--------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra o Senhor vereador Joaquim Serra que se congratulou com a 
resolução deste problema, e espera que tenham saído daqui alguns 
ensinamentos quanto a práticas futuras.--------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o vereador Joaquim Serra perguntou se este Contrato, antes de 
vir aqui a ser aprovado, foi visto com a entidade parceira.----------------------------------- 
O Senhor Vice Presidente disse que não foi visto detalhadamente, ou seja, as 
associações quando se candidatam sabem que é feito um Contrato que irá 
definir a distribuição das verbas em função dos projetos que têm, competindo 
essa tarefa ao município. Naturalmente, que futuramente, poder-se-á agilizar e 
melhorar todo o procedimento.------------------------------------------------------------------------------ 
SeguidameSeguidameSeguidameSeguidamente nte nte nte o Senhor Vice Presidente o Senhor Vice Presidente o Senhor Vice Presidente o Senhor Vice Presidente colocou a proposta à votação tendo colocou a proposta à votação tendo colocou a proposta à votação tendo colocou a proposta à votação tendo 
sido deliberado, sido deliberado, sido deliberado, sido deliberado, por unanimidade, por unanimidade, por unanimidade, por unanimidade, a sua aprovaça sua aprovaça sua aprovaça sua aprovação.ão.ão.ão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Mesmo votando favoravelmente o Senhor vereador Joaquim Serra deixou a 
recomendação para que futuramente quando se aprovem contratos, entre 
duas partes, que a outra parte tenha acesso ao Contrato antes de ser aprovado 
em reunião de Câmara pois podem ter alterações a propor.--------------------------------- 
Ficará cópia do referido contrato arquivada em pasta anexa como documento 
nº.2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 – ATIVIDADES DA CÂMARA ------------------ --------------- 
    
O O O O Senhor Senhor Senhor Senhor vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelvereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelvereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelvereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, ouros, ouros, ouros, 
prestou as seguintes Informações:prestou as seguintes Informações:prestou as seguintes Informações:prestou as seguintes Informações:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Intensificação dos trabalhos para a realização da Festa da Vinha e do 
Vinho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Foi efetuada uma sessão de esclarecimento, no Cine Teatro, sobre o 
Projeto “Um Dia Pela Vida”, com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, na 
qual participaram cerca de 10 a 12 entidades. O lançamento deste 
Projeto está previsto para dia 01 de Dezembro, pelas 16:00 horas, no 
Pavilhão de Eventos.------------------------------------------------------------------------------------- 

• Reunião com a Drª. Teresa Semedo, da Rede de Bibliotecas Escolares, e 
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alguns elementos do Agrupamento de Escolas, responsáveis por esta 
área, na qual foi falada alguma articulação que possa existir entre as 
partes para dinamizar em termos de Biblioteca Escolar;-----------------------------    

• Relativamente ao Concurso do Petisco, a Confraria Gastronómica do 
Alentejo e a Confraria dos Enófilos do Alentejo percorreram todos os 
estabelecimentos aderentes (9) a este Concurso, para que se verificasse 
o tipo de petisco que estava a ser colocado. Houve concordância entre 
todos vamos agora ver como decorre o Concurso.-------------------------------------- 

• Representação em reunião do Conselho Geral de Escolas;------------------------- 
• Representação na Inauguração das novas instalações da Junta de 

Freguesia de Rio de Moinhos.----------------------------------------------------------------------- 
    
OOOO    Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou Senhor vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou     
asasasas    seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

• Mudança da Cantina Escolar para o restaurante do Jardim Municipal;------ 
• Limpeza do espaço no Parque de Feiras após a realização da Feira dos 

Santos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Preparação dos trabalhos para a Festa da Vinha e do Vinho;---------------------- 
• Tendo em conta o mau tempo que se fez sentir no fim de semana 

passado, tiveram que ser feitas algumas intervenções a esse nível;----------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
encerrada, pelas doze horas e trinta minutos da qual se lavrou a presente ata, 
composta por oito páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina 
Vitória Bilro Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.----------------------- 


