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ACTA Nº.26/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

 MUNICIPALDE BORBA  
REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2011  

 
Aos nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, reuniu dez horas a Câmara Municipal de Borba, com 
a presença dos senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado, Rosa 
Maria Basílio Véstia, Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Joaquim José 
Serra Silva, sob a presidência do Senhor Ângelo João Guarda Verdades de Sá, 
Presidente da mesma Câmara.-------------------------------------------------------------------------------    
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 08 de Novembro de 
2011, que acusa um total de disponibilidades de 1.228.809.79 €.------------------------- 
 
--------PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA-- ------- 
                                                                                                    
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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado nenhum assunto o Senhor Presidente apresentou 
a ordem do dia:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1 – Aprovação da Acta nº.25/2011------------------------------------------------------------- 
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Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Ratificação de Acordo de Parceiros “Política de Cidades – Redes 
Urbanas para a Competitividade e Inovação: CORREDOR AZUL” ----------------------- 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 – Ratificação de Adenda ao Acordo de Parceiros “Política de Cidades 
– Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação: CORREDOR AZUL”---------- 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Ratificação de Declaração de Apoio---------------------------------------------------- 
Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.Ponto 2.5555    – Abertura de Procedimento Concursal para técnico superior de 
Sociologia do Trabalho a termo certo -------------------------------------------------------------------- 
PoPoPoPonto 2.6nto 2.6nto 2.6nto 2.6    ––––        Actividades da Câmara ---------------------------------------------------------------------- 

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ACTA Nº. 25/2011---------- ---------- 
 
Previamente distribuída por todo o executivo foi presente a Actafoi presente a Actafoi presente a Actafoi presente a Acta nº. 2nº. 2nº. 2nº. 25555////2011201120112011    
que,que,que,que,    depois de analisada foi aprovada, por unanimidade.depois de analisada foi aprovada, por unanimidade.depois de analisada foi aprovada, por unanimidade.depois de analisada foi aprovada, por unanimidade.---------------------------------- 
 
PONTO 2.2 – RATIFICAÇÃO DE ACORDO DE PARCEIROS 
“POLÍTICA DE CIDADES – REDES URBANAS PARA A 
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO: CORREDOR AZUL” -------- ---- 
 

Previamente distribuído por todo o executivo, , , , esteveesteveesteveesteve    presente Acordo de presente Acordo de presente Acordo de presente Acordo de 
Parceiros, estabelecido entre os Municípios de Évora, ArraioParceiros, estabelecido entre os Municípios de Évora, ArraioParceiros, estabelecido entre os Municípios de Évora, ArraioParceiros, estabelecido entre os Municípios de Évora, Arraiolos, Borba, Elvas, los, Borba, Elvas, los, Borba, Elvas, los, Borba, Elvas, 
Estremoz, MontemorEstremoz, MontemorEstremoz, MontemorEstremoz, Montemor----oooo----Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas Novas e Vila Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas Novas e Vila Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas Novas e Vila Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas Novas e Vila 
ViçosaViçosaViçosaViçosa, sobre “Política de Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e 
Inovação: CORREDOR AZUL”, assinado em assinado em assinado em assinado em 29/07/2010, cuja ratificação 29/07/2010, cuja ratificação 29/07/2010, cuja ratificação 29/07/2010, cuja ratificação foifoifoifoi    
proposta proposta proposta proposta pelo Senpelo Senpelo Senpelo Senhor Presidente.hor Presidente.hor Presidente.hor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, deliberado, por unanimidade, deliberado, por unanimidade, deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
O vereador Joaquim José Serra Silva apesar de votar favoravelmente, lamentou 
que o Acordo só tenha vindo a ratificar ao fim de todo este tempo.-------------------- 
Ficará cópia do referido Acordo arquivada em pasta anexa como documento 
nº.1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.3 – RATIFICAÇÃO DE ADENDA AO ACORDO DE 
PARCEIROS “POLÍTICA DE CIDADES – REDES URBANAS 
PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO: CORREDOR 
AZUL”---------------------------------------------- ---------------------------------- 
Previamente distribuído por todo o executivo, estestestesteve presente aeve presente aeve presente aeve presente a    Adenda ao Adenda ao Adenda ao Adenda ao 
Acordo de Parceiros Acordo de Parceiros Acordo de Parceiros Acordo de Parceiros estabelecido entre os Municípiosestabelecido entre os Municípiosestabelecido entre os Municípiosestabelecido entre os Municípios    de Évora, Arraiolos, de Évora, Arraiolos, de Évora, Arraiolos, de Évora, Arraiolos, 
Borba, Elvas, Estremoz, MontemorBorba, Elvas, Estremoz, MontemorBorba, Elvas, Estremoz, MontemorBorba, Elvas, Estremoz, Montemor----oooo----Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas 
Novas e Vila ViçosaNovas e Vila ViçosaNovas e Vila ViçosaNovas e Vila Viçosa, sobre “Política de Cidades – Redes Urbanas para a 
Competitividade e Inovação: CORREDOR AZUL”, para a implementação dos 
projectos transversais do Programa Estratégico, seja modificado 
nomeadamente, nas Cláusulas Primeira, Terceira, Quarta e Oitava, cuja cuja cuja cuja 
ratificação ratificação ratificação ratificação foifoifoifoi    proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.proposta pelo Senhor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a Seguidamente o Senhor Presidente colocou a Seguidamente o Senhor Presidente colocou a Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido proposta à votação tendo sido proposta à votação tendo sido proposta à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ficará cópia da referida Adenda arquivada em pasta anexa como documento 
nº.2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PONTO 2.4 – RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE APOIO----- --- 
Previamente distribuída por todo o executivo esteve presenteesteve presenteesteve presenteesteve presente ddddeclaração de eclaração de eclaração de eclaração de 
ApoiApoiApoiApoio, assinada pelo Senhor Presidente em 31 de Outubro de o, assinada pelo Senhor Presidente em 31 de Outubro de o, assinada pelo Senhor Presidente em 31 de Outubro de o, assinada pelo Senhor Presidente em 31 de Outubro de 
2011201120112011,formalizando o seu apoio à candidatura do Cante Alentejano a 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO, e manifestando o 
seu consentimento à apresentação da referida candidatura, para os efeitos 
pretendidos,    cuja ratificação propôs.cuja ratificação propôs.cuja ratificação propôs.cuja ratificação propôs.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Informou que o Município de Serpa é o Promotor da candidatura e enviou a 
declaração tipo para os Municípios Alentejanos manifestarem a sua adesão, e 
foi isso que aconteceu com o nosso Município, daí esta declaração vir a 
ratificar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a propostaSeguidamente o Senhor Presidente colocou a propostaSeguidamente o Senhor Presidente colocou a propostaSeguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta    à votação tendo sido à votação tendo sido à votação tendo sido à votação tendo sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ficará cópia da referida Declaração de Apoio arquivada em pasta anexa como 
documento nº.3.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO 2.5 ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
PARA TÉCNICO SUPERIOR DE SOCIOLOGIA DO TRABALHO A 
TERMO CERTO------------------------------------------------------------------- 
 
Presente informação do Senhor Presidente que se transcreve: “Tornando-se 
indispensável assegurar o normal funcionamento dos serviços na área de 
acção sócia e apoio nos recursos humanos, e não existindo, de momento um 
técnico superior com formação na área pretendida, verifica-se a necessidade 
de proceder á abertura de procedimento concursal por tempo determinado, 
com vista à ocupação de posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa 
de pessoal aprovado para o ano de 2011”.-------------------------------------------------------------- 
Assim, nos Assim, nos Assim, nos Assim, nos termos do nº 1 do artigo 4 º, do Decretotermos do nº 1 do artigo 4 º, do Decretotermos do nº 1 do artigo 4 º, do Decretotermos do nº 1 do artigo 4 º, do Decreto----Lei nº 209/2009, de 3 de Lei nº 209/2009, de 3 de Lei nº 209/2009, de 3 de Lei nº 209/2009, de 3 de 
Setembro e do nº 2 do artigo 6º da Lei nº 12Setembro e do nº 2 do artigo 6º da Lei nº 12Setembro e do nº 2 do artigo 6º da Lei nº 12Setembro e do nº 2 do artigo 6º da Lei nº 12----A/2008, de 27 de Fevereiro, A/2008, de 27 de Fevereiro, A/2008, de 27 de Fevereiro, A/2008, de 27 de Fevereiro, o o o o 
Senhor Presidente propôs, que a Câmara MunicipalSenhor Presidente propôs, que a Câmara MunicipalSenhor Presidente propôs, que a Câmara MunicipalSenhor Presidente propôs, que a Câmara Municipal    delibere:delibere:delibere:delibere:----------------------------------------------- 
aaaa) Aprovar, nos termos propostos, a abertura de procedimento concursal, para 
constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo determinado, pelo 
período de um ano renovável até ao limite máximo previsto na lei, para 
ocupação do seguinte posto de trabalho:--------------------------------------------------------------- 
. Número de postos de trabalho a ocupar: 1 (Um)------------------------------------------------ 
.Carreira e categoria: Técnico superior/ Técnico superior------------------------------------- 
. Nível habilitacional: Licenciatura em Sociologia do Trabalho----------------------------- 
. Serviço a que se destina: Acção Social---------------------------------------------------------------- 
- Evolução global dos recursos humanos:-------------------------------------------------------------- 
No que respeita à evolução dos recursos humanos da autarquia, nos anos de 
2009,2010 e 2011, cessaram o vínculo com o Município 13 trabalhadores com 
contrato de trabalho por tempo indeterminado e 70 vinculados com contrato 
de trabalho a termo certo. No mesmo período, entraram na autarquia 4 
trabalhadores em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado e 
57 trabalhadores em regime de contrato a termo certo. Não se contabiliza aqui 
o pessoal transferido do Ministério da Educação, ao abrigo do protocolo de 
transferência de competências.------------------------------------------------------------------------------ 
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b)b)b)b) Determinar, em cumprimento do artigo 10º da Lei nº 12-A/2010, de 30 de 
Junho, e do nº 5 do artigo 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que o 
recrutamento deverá iniciar-se entre trabalhadores que:-------------------------------------- 
- não pretendam conservar a qualidade de sujeitos de relações jurídicas de 
emprego publico constituídas por tempo indeterminado; ou 
- se encontrem colocados em situação de mobilidade especial.-------------------------- 
c)c)c)c) Autorizar, nos termos do nº 2 do artigo 10º da lei nº 12-A/2010, de 30 de 
Junho e do nº 6 do artigo 6º da lei nº 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, que, 
verificando-se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, nos termos 
da alínea anterior, poderão ser recrutados trabalhadores com relação jurídica 
de emprego público, por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica público previamente estabelecida;----------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendSeguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendSeguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendSeguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido o sido o sido o sido 
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
PONTO 2.6 – ACTIVIDADES DA CÂMARA------------------ ------------- 

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

• Numa reunião com a empresa Águas do Centro Alentejo e os 
representantes dos queijeiros de São Tiago de Rio de Moinhos sobre a 
questão da ETAR. O Senhor Presidente informou que tinha sido 
combinado que esta reunião se realizava um mês antes da data em que 
se realizou e que, nesse dia, traziam análises feitas, porque havia uma 
empresa que estava a monitorizar uma queijaria. Acontece que não 
trouxeram monitorização nenhuma, mas informaram que agora tinham 
outra empresa de Reguengos de Monsaraz que estava a tratar dessa 
monitorização. O Senhor Presidente entendendo que dez anos passados 
era já muito tempo, ajudou-os a marcar uma reunião na Direcção 
Regional de Agricultura. Informou ter ligado para a Secretária do Senhor 
Director Regional, e a reunião ficou marcada com o Chefe de Divisão do 
Ministério da Agricultura (Dr. Veiga), para poderem fazer uma 
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candidatura conjunta. Da Direcção Regional ficaram então de informar 
os representantes dos queijeiros, até dia 9 de Dezembro/11,sobre a 
aprovação da candidatura. Se não disserem nada avança para uma 
ETAR para a população, porque a candidatura tem que ser aprovada até 
final do ano pelo Conselho de Administração das Águas do Centro 
Alentejo. Como o lançamento do concurso vai atrasar muito mais para 
além de 2013 será muito complicado,---------------------------------------------------------- 

• Na homenagem que houve aos Futebolistas que foram campeãs 
Distritais no ano de 1960/61;------------------------------------------------------------------------- 

• Numa reunião com o Secretário de Estado da Administração Interna 
juntamente com a Federação dos Bombeiros de Évora, um 
representante dos Bombeiros de Alandroal e o Comandante dos 
Bombeiros de Estremoz, para discutirem a questão que se levanta sobre 
os Bombeiros e apresentarem um Caderno Reivindicativo dos 
Bombeiros ao Senhor Secretário de Estado. Pois como todos sabem o 
que se pretende é que sejam os Municípios a lançar a taxa da Protecção 
Civil. Vamos ver agora qual é a resposta à reivindicação apresentada.------ 

• Participação nas actividades da Festa da Vinha e do Vinho.----------------------- 
 

O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as O vereador Hugo Mendanha, relativamente aos seus pelouros, prestou as 
seguintes Informaçõeseguintes Informaçõeseguintes Informaçõeseguintes Informações:s:s:s:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Os Sapadores Florestais estiveram destacados, segunda e terça-feira, na 
zona de Alandroal numa acção de serviço público, (definição de parcelas 
para fogo controlado) porque todos os anos têm que dedicar dias a este 
tipo de serviço. Neste momento estão também a prestar serviço na 
limpeza da Ribeira de Rio de Moinhos (que está englobado também no 
serviço público);--------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Estrada da Ribeira de Borba – completou-se o asfaltamento;-------------------- 
• Estrada da Adega – está a proceder-se ao enchimento;------------------------------ 
• Limpeza de valas por parte da restante equipa dos Sapadores, tendo em 

conta o mau tempo que se faz sentir e arrasta sempre muitos materiais;-- 
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• Tendo em conta que houve muitas roturas está a proceder-se a 

remendos de alcatrão na cidade de Borba, para depois passarem para 
as freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

• Têm decorrido os trabalhos de acompanhamento e desenvolvimento 
relativamente à Festa da Vinha e do Vinho. Informou que a Festa, em 
termos de organização, está a decorrer normalmente. . . . Quanto a 
visitantes reflecte-se os momentos de crise que se vive. Contudo, só no 
final é que teremos dados que nos permitam proceder a uma melhor 
avaliação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


