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 ACTA Nº.3/2011 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  

 MUNICIPAL DE BORBA  
REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011  

 
Aos dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, 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 Senhor Vice-Presidente, Artur João Rebola Pombeiro, 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 01 de Fevereiro de 
2011, que acusa um total de disponibilidades de €735.279,68 (setecentos e 
trinta e cinco mil duzentos e setenta e nove euros e sessenta e oito 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------ 
 
---PONTO 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA— 
 
Ponto 1.1 – Assuntos Gerais de interesse para a autarquia----------------- 
 
O Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião e começou por 
informar o restante executivo sobre novos actos de vandalismo que se 
verificaram ultimamente na sede do concelho, nomeadamente, a pilhagem 
das grelhas das árvores junto à Igreja de S. Sebastião e outras duas junto ao 
Mercado Municipal. Outra situação verificada, a semana passada, foi o 
arrombamento do contentor da gripe das aves que se encontrava na Horta 
das Freixas e também o roubo da arca frigorífica e todo o equipamento 
(roupa, luvas, máscaras, mangueira, etc.). Acrescentou que já apresentou 
queixa, contra desconhecidos, à GNR, mas se acontecer o que é habitual 
não vão descobrir nada.-------------------------------------------------------------- 
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Informou ainda o restante executivo que dia 11 de Fevereiro vai realizar-se 
uma reunião de Câmara Extraordinária, pelas 15:00 horas, para tratar 
assuntos que vão ter que ser submetidos à aprovação da Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal que se vai realizar dia 18 de Fevereiro.------------- 
Seguidamente usou da palavra o Senhor vereador Joaquim Serra 
apresentou uma proposta de Moção sobre o agravamento na prestação 
dos cuidados públicos de saúde (cuja cópia ficará arquivada em pasta 
anexa como documento nº.1).------------------------------------------------------- 
Depois de discutida e analisada foi a mesma colocada à votação tendo 
sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação, bem como o seu 
envio para o 1º Ministro, Ministra da Saúde, Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República, e divulgação à Comunicação Social.----------- 
 
--------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA---------------------- 
 
A ordem do dia foi a seguinte:------------------------------------------------------ 
Ponto 2. Ordem do Dia:------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Aprovação das Actas Nº.s 1/2011 e 2/2011------------------------ 
Ponto 2.2 – Anulação de Facturas de Fornecimento de Água------------------ 
Ponto 2.3 – Proposta de Fixação de Preços pela Utilização de 
Equipamentos Municipais----------------------------------------------------------- 
Ponto 2.4 – Aprovação de Protocolos de Estágio Curricular a celebrar entre 
a Câmara Municipal de Borba e a EPRAL---------------------------------------- 
Ponto 2.5 – Ratificação de Contrato de Subvenção – Acções Externas da 
União Europeia------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.6 – Abertura de Conta Bancária – Censos 2011------------------------ 
Ponto 2.7 – Compra de Prédio Rústico-------------------------------------------- 
Ponto 2.8 – Acção Social Escolar-------------------------------------------------- 
Ponto 2.9 – Aprovação de Acordo de Colaboração a celebrar entre a 
Universidade de Évora e o Município de Borba---------------------------------- 
Ponto 2.10 – Actividades da Câmara---------------------------------------------- 
 
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DAS ACTAS Nº.S 1/2011 E 
2/2011----------------------------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuídas por todo o executivo, foram presentes as actas 
nº.s1/2011 e 2/2011 para aprovação.--------------------------------------------
Acta nº.1/2011 – O executivo decidiu que a aprovação da Acta nº.1/2011 
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transitasse para a próxima reunião ordinária, por terem surgido algumas 
dúvidas em relação a uma intervenção que foi feita pelo Senhor Presidente 
(no período de antes da ordem do dia) e não consta na acta e, ele, hoje, não 
estar presente.------------------------------------------------------------------------- 
Acta nº.2/2011 – Aprovada 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, Humberto Luís Rosa 
Ratado e Joaquim José Serra Silva. Absteve-se a Senhora vereadora Rosa 
Maria Basílio Véstia por não ter participado na reunião.------------------------ 
 
PONTO 2.2 – ANULAÇÃO DE FACTURAS DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA------------------------------- --------- 
 
Tendo em conta informações técnicas (que se arquivam em pasta anexa 
como documento nº.2), existem rupturas e consumos excessivos em 
algumas casas implantadas no Sítio de Apoio à Ecopista, as quais albergam 
as famílias de Etnia Cigana. Neste âmbito, a facturação dos consumos de 
água das casas números 2, 14 e 20 apresentam valores muito altos.----------- 
Tendo em conta que os consumos excessivos verificados não foram 
originados, ou consumidos, pelos habitantes das casas acima referidas, 
propõe-se a anulação das facturas nºs. 78568, 78756, 74605, 78582, e 
que cada consumidor pague a importância correspondente ao primeiro 
mês de consumo, dado que não é possível fazer-se a estimativa. No 
entanto, caso as responsabilidades sejam imputadas à empresa 
fornecedora/instaladora das casas, deverá a mesma suportar estes custos e 
futuros custos deste tipo.------------------------------------------------------------- 
Depois de analisarem e discutirem a proposta, o Senhor Vice-
Presidente colocou-a à votação, tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------- 
 

PONTO 2.3 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS 
PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS--  
 
Previamente distribuída por todo o executivo foi presente a proposta 
de fixação de preços, apresentada pelo Senhor vereador Humberto 
Ratado, pela utilização dos seguintes equipamentos municipais: Cine-
Teatro; Complexo Palacete dos Mellos; Parque Desportivo (campo 
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relvado e envolvente); Pavilhão Gimnodesportivo; Fórum Transfronteiriço 
e Campo de Futebol em Santiago de Rio de Moinhos, para análise e 
aprovação.----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor vereador Humberto informou que ainda não remeteu para 
aprovação a proposta de fixação de preços das Piscinas Cobertas nem das 
Piscinas Descobertas. Quanto às propostas presentes, e em função de tudo o 
que tem sido discutido, pensa que estão em condições de entrarem em 
vigor. Caso se verifique que em algum dos equipamentos exista alguma 
situação que funcione menos bem pode, eventualmente, vir a alterar-se.---- 
Seguidamente o Senhor Vice-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 Vice-Presidente, e 
os Senhores vereadores Humberto Luís Russo Ratado e Rosa Maria Basílio 
Vestia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva. ------------- 
Ficará cópia dos referidos documentos arquivada em pasta anexa como 
documentos nº.3). -------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO 2.4 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS DE 
ESTÁGIO CURRICULAR A CELEBRAR ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA E A EPRAL--------------  
 
Presente pedido de colaboração da EPRAL (Escola Profissional da Região 
Alentejo), propondo o enquadramento de dois estagiários do 3º Ano 
(Turma B) do Curso Técnico de Multimédia, do Pólo de Estremoz da 
Escola Profissional da Região Alentejo.------------------------------------------- 
Na sequência do pedido formulado pela EPRAL, propõe-se a 
aprovação de dois Protocolos de Estágio Curricular a estabelecer entre 
a Câmara Municipal de Borba e a EPRAL para os formandos Pedro 
Manuel Godinho Gaiato e Tiago Miguel Botas Ferreira.------------------------ 
Depois de analisarem e discutirem a proposta, o Senhor Vice-
Presidente colocou-a à votação, tendo sido deliberado, por 
unanimidade, a sua aprovação.---------------------------------------------------
Ficará cópia dos referidos Protocolos arquivada em pasta anexa como 
documentos nº.4).--------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 2.5 – RATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE 
SUBVENÇÃO – ACÇÕES EXTERNAS DA UNIÃO 
EUROPEIA------------------------------------------- -------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo esteve presente o Contrato 
de Subvenção – Acções Externas da União Europeia, estabelecido entre 
o Município de Borba e Intendência Departamental de Rivera, que tem 
por objecto a concessão pela Entidade Adjudicante de uma subvenção 
tendo em vista a execução da acção intitulada: II Seminário Internacional 
do Pampa 2011 do projecto “Aglomerados Urbanos em Área Protegida: 
métodos para promover o desenvolvimento socioeconómico da população 
com a tutela da natureza”, assinado em 27 de Janeiro de 2011, cuja 
ratificação foi proposta pelo Senhor Vice-Presidente.----------------------- 
O Senhor Vice-Presidente informou que já tinha sido transmitido em 
reunião anterior que este contrato iria ser objecto de ratificação.-------------- 
Depois de analisarem o referido Contrato o Senhor Vice-Presidente 
colocou a proposta à votação, tendo sido deliberado, por unanimidade, 
a sua aprovação.---------------------------------------------------------------------
Ficará cópia do referido contrato arquivada em pasta anexa como 
documento nº.5.----------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO 2.6 – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –  
CENSOS 2011------------------------------------------------------------- 
 
No âmbito dos nºs. 1 e 2 do artigo 17º do Decreto-Lei nº.226/2009, de 14 
de Setembro, para transferência das dotações necessárias para suportar 
despesas associadas à realização das operações censitárias a nível 
municipal, cada Câmara procede à abertura de uma conta bancária 
específica, para depósito da dotação atribuída pelo INE, I.P., e pagamento 
de todas as despesas relativas aos Censos 2011 efectuadas em nome do 
Instituto.--------------------------------------------------------------------------------                                                                    
Tendo em conta informação apresentada pelo vereador Humberto 
Ratado e nos termos do Artº.8º. do Regulamento do Sistema de Controlo 
Interno da Câmara Municipal de Borba, o Senhor Vice-Presidente propôs 
a abertura de uma conta Bancária na Caixa Geral de Depósitos, 
destinada à realização de todos os movimentos financeiros no âmbito 
dos Censos 2011.--------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à proposta apresentada o vereador Humberto Ratado 
acrescentou que, por despacho do Senhor Presidente, uma vez que é da sua 
competência, é ele o Técnico Municipal responsável por este processo. 
Contudo quer aqui deixar expresso que já fez a comunicação de que vai 
prescindir de qualquer remuneração a que tem direito, pela legislação 
aplicável aos Censos, mas vai dar a sua mais valia neste processo até pela 
experiência que já adquiriu nesta matéria.----------------------------------------- 
Entretanto o Senhor vereador Joaquim Serra perguntou quem é o Delegado 
Municipal. O vereador Humberto informou que houve candidaturas nesse 
sentido, e o INE enviou por e-mail o nome da pessoa que estava melhor 
posicionada para integrar o trabalho, ao qual respondeu nada ter a opor, 
uma vez que a pessoa tem idoneidade. No entanto, na próxima reunião 
poderá dar essa informação.--------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.----------------- 
Ficará cópia da referida proposta arquivada em pasta anexa como 
documento nº.6.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.7 – COMPRA DE PRÉDIO RÚSTICO---------------- 
 
Tendo em vista a construção da variante de acesso ao Centro de Saúde, e 
após troca de correspondência entre a Câmara Municipal e a Santa Casa da 
Misericórdia, o Senhor Vice-Presidente propôs a compra do prédio 
rústico denominado “Olival Estreito à Estrada de Estremoz”, com a 
área de 2.350 m2, inscrito sob o artigo 141 secção C, na freguesia 
Matriz, descrito na Conservatória do Registo Predial de Borba sob o 
número 02536/051107, pelo valor de 11.750,00 Euros, à Santa Casa da 
Misericórdia de Borba.------------------------------------------------------------- 
Depois de analisarem a proposta o Senhor Vice-Presidente colocou-a à 
votação tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------ 
 
PONTO 2.8 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR----------------------- 
 
Na sequência da informação dos serviços de Educação e Ensino (que se 
arquiva em pasta anexa como documento nº.7) em 13/01/11 foi apresentado 
um requerimento por parte da encarregada de educação do aluno Rui 
Pedro Varela Dordio, que frequenta a E.B.1 de Borba, solicitando a 
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revisão do processo de Acção Social Escolar, aprovado em reunião de 
Câmara de 13 de Outubro de 2010.------------------------------------------------ 
O pedido de revisão deve-se ao facto de, à data da candidatura, este aluno 
estar incluído no escalão 1 de abono, e devido a lapso dos serviços da 
Segurança Social que não lhe comunicou tal facto, tendo apenas documento 
atestando que se encontrava no 2º escalão de abono. Em anexo a este 
pedido estão documentos que atestam tal facto e que provam que não 
houve falha ou incumprimento por parte do agregado familiar.---------------- 
Face ao exposto e por proposta do vereador Humberto Ratado, 
deverá:--------------------------------------------------------------------------------- 
- Ser efectuada a mudança de escalão B para escalão A do aluno Rui Pedro 
Varela Dordio com efeitos a partir de 3 Fevereiro 2011;------------------------ 
- Esta mudança terá efeitos no subsídio de livros e material escolar e 
alimentação.--------------------------------------------------------------------------- 
Com a aprovação o total de alunos escalonados passa a ser o seguinte para 
efeitos de livros e material escolar:------------------------------------------------- 
- Escalão A – 66 alunos, num total de 3.630,00 €------------------------------ 
- Escalão B – 65 alunos, num total de 1.950,00 €------------------------------ 
O total de apoios para livros e material escolar é de 5.580,00 €------------ 
Para efeitos de subsídio de alimentação, o total passa a ser:------------------- 
- Escalão A – 69 alunos------------------------------------------------------------- 
- Escalão B – 65 alunos------------------------------------------------------------- 
Após mais alguns esclarecimentos prestados pelo vereador Humberto 
Ratado, o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta acima referida à 
votação, tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação, 
devendo a decisão ser comunicada ao requerente.---------------------------- 
 
PONTO 2.9 – APROVAÇÃO DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA E O MUNICÍPIO DE 
BORBA--------------------------------------------------------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo foi presente o Acordo de 
Colaboração a celebrar entre a Universidade de Évora e o Município 
de Borba, que tem por objecto promover aos 
alunos/licenciados/mestrandos do curso de Turismo, da UE uma 
aproximação à vida activa, através da realização de estágios no Município 
de Borba, cuja aprovação foi proposta pelo Senhor Vice-Presidente.----- 
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Tendo em conta o ponto 2.5 da Cláusula 2ª (Estágios), propôs ainda a 
aprovação da Minuta de Contrato de Estágio anexa ao referido 
Protocolo.------------------------------------------------------------------------------ 
Em relação a este assunto, e tal como já tinha falado em reuniões 
anteriores, o senhor vereador Humberto Ratado informou que vai tentar 
adoptar este sistema para Acordo e Protocolos de Estágios (como é o caso 
das Escolas, EPRAL, etc.) ou seja fazer apenas um Acordo anual e aprovar 
em simultâneo a Minuta de Contrato para os estágios que venham surgindo, 
no âmbito desse acordo.-------------------------------------------------------------- 
Seguidamente o Senhor Vice-Presidente colocou a proposta à votação 
tendo sido deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.------------------- 
Ficará cópia dos referidos documentos arquivada em pasta anexa como 
documento nº.8.----------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.10 – ACTIVIDADES DA CÂMARA----------------- - 
 
O Vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, 
prestou as seguintes informações:----------------------------------------------- 
 

� Em representação, numa reunião promovida pela CIMAC, sobre uma 
candidatura denominada “Ciclo”, que teve por objectivo sensibilizar 
as autarquias para programas/candidaturas que futuramente se 
promovam e visem sensibilizar o uso da bicicleta; ---------------------- 

� Reunião extraordinária do Núcleo Executivo do Conselho Local de 
Acção Social e de Plenário, uma vez que se teve que emitir um 
parecer sobre uma candidatura que a Santa da Casa da Misericórdia 
proporcionou ao PRODER e que tinha um prazo muito curto para 
responder. Explicou que a candidatura consistia no alargamento do 
apoio domiciliário para os sete dias da semana, aquisição de duas 
viaturas e, de acordo com a legislação em vigor, mais equipamento 
para acondicionamento dos alimentos e mais quatro postos de 
trabalho. Outra das componentes da candidatura é a teleassistência 
não só para os utentes que se encontram fora do perímetro urbano, 
como também para os que mais necessitam desse tipo de apoio. 
Referiu ainda que perante tudo o que acabou de mencionar, o parecer 
emitido foi obviamente positivo. ------------------------------------------- 

� Esteve em representação no Conselho Geral de Escolas, onde foi 
dado o ponto de situação da avaliação do 1º período dos alunos no 
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concelho. Nesta reunião foi também aprovado o Plano de 
Actividades e Orçamento do Agrupamento de Escolas; ---------------- 

� Em representação na Comissão Distrital da Floresta Contra 
Incêndios; ---------------------------------------------------------------------- 

� Em representação no Conselho Regional que teve lugar na CCDR 
onde se fez o ponto de situação referente ao ano 2010, onde se falou 
no Orçamento para 2011 e o ponto de situação do QREN em termos 
de taxas de execução;--------------------------------------------------------- 

� Reunião de acompanhamento do Contrato de Execução que a 
Câmara tem com o Ministério da Educação em termos de 
transferência de competências. Informou que esta reunião é feita 
anualmente e conta com as presenças de representantes da Direcção 
Regional, do Agrupamento de Escolas e do Município. Entre outros 
assuntos, foi abordada a questão do pessoal não docente, das AEC’S 
e do Parque Escolar. ---------------------------------------------------------- 

� O Senhor Vereador Humberto Ratado apresentou ao restante 
executivo, um “folheto promocional”, cujo objectivo consiste na 
promoção e divulgação de ideias para utilização do Pavilhão de 
Eventos. ------------------------------------------------------------------------ 

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

� Continuação das obras no Edifício dos Paços do Concelho;------------ 
� Conclusão da limpeza dos sobreiros do Município; --------------------- 
� Limpeza de linhas de águas, em ribeiros que estavam completamente 

obstruídos por juncos e silvas; ---------------------------------------------- 

� Manutenção da estrada do Burrazeiro;------------------------------------- 

� Reparação em coberturas de habitações do Município; ----------------- 
� Preparação dos arranjos exteriores onde serão instaladas as unidades 

de saúde; ---------------------------------------------------------------------- 

� Reparação de vala que estava toda degradada, no Barro Branco 
(perto da Rua das Flores); --------------------------------------------------- 

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

 
 

    O Vice – Presidente da Câmara 
___________________________ 

 
A Coordenadora Técnica 

_______________________________ 


