ATA Nº.4/2013
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BORBA
REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2013
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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
Ângelo João Guarda Verdades de Sá, Presidente da mesma Câmara.----------------Faltou à reunião o Senhor vereador Hugo Alexandre Godinho Mendanha, 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 ---------------------------------------------------------------------Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 11 de fevereiro de
2013, que acusa um total de disponibilidades de 665.048,66 Euros.---------------------

---------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, apresentando uma Moção
sobre “A proposta da nova Lei das Finanças Locais (Lei 122/XII)
122/XII)”” que,, depois de
analisada pelo restante executivo, foi aprovada por unanimidade.
unanimidade A mesma
será enviada para os Órgão de Comunicação Social, e ficará arquivada em
pasta anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Informou ainda, que se irá realizar uma Reunião de Câmara Extraordinária no
próximo dia 19 pelas 10.00 horas.
horas -------------------------------------------------------------------------Perguntou ao restante executivo, se tinham mais algum assunto geral de
interesse para a autarquia que pretendessem apresentar.----------------------------------Não tendo sido apresentado mais nenhum assunto, o Senhor Presidente
passou para a ordem do dia.---------------------------------------------------------------------------------

------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------Ponto 2. Ordem do Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Dia-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.1 – Aprovação da Ata nº.3/2013----------------------------------------------------------------Ponto 2.2 – Pedido de Declaração à Assembleia Municipal de carater
estratégico e prioritário do projeto “Modernização AlentejoCentral@2015”--------Ponto 2.3 – Aprovação de Protocolos de Delegação de Competências do
Município de Borba para as Juntas de Freguesia do Concelho (Matriz, São
Bartolomeu, Rio de Moinhos e Orada) para 2013-------------------------------------------------Ponto 2.4 – Pedido de Autorização de Contratação de Serviços em Regime de
Tarefa-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.5 – Apresentação de Candidatura ao Concurso “Recuperação,
Tratamento e Organização de Acervos Documentais” da Fundação Calouste
Gulbenkian para a Recuperação e Tratamento do Espólio Arquivístico de
Azinhal Abelho--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2.6 – Aprovação de Toponímia---------------------------------------------------------------------Ponto 2.7 – Atividades da Câmara--------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.3/2013-----------------------Previamente distribuída por todo o executivo foi presente a Ata nº.3
nº.3/2013 que,
depois de analisada, foi aprovada por maioria, com dois votos a favor e duas
abstenções. Votaram a favor os Senhores vereadores Humberto Luís Russo
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Ratado e Joaquim José Serra Silva. Abstiveram-se o Senhor Presidente e a
Senhora vereadora Rosa Maria Basílio Véstia..-------------------------------------------------------

PONTO 2.2 – PEDIDO DE DECLARAÇÃO À ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE CARATER ESTRATÉGICO E PRIORITÁRIO DO
PROJETO “MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015”----A Câmara Municipal de Borba, reunida em 13 de fevereiro de 2013,
2013 após
análise
da
informação
relativa
ao
projeto
“Modernização
AlentejoCentral@2015”,
AlentejoCentral@2015” projeto intermunicipal liderado pela Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Central e assente numa parceria que engloba os 14
Municípios do Alentejo Central,, e por forma a dar resposta à exigência de
apresentação de uma declaração de reconhecimento de
de caráter estratégico e
prioritário do projeto, deverá deliberar apresentar à aprovação
aprovação da Assembleia
Municipal a seguinte proposta de declaração.
declaração.----------------------------------------------------claração.
“A Assembleia Municipal de Borba, reunida em sessão ordinária, em 22 de
fevereiro de 2013, declara, para os devidos efeitos que:-------------------------------------As intervenções propostas no âmbito do projeto “Modernização
AlentejoCentral@2015”,
AlentejoCentral@2015” irão contribuir ativamente para a melhoria dos
serviços prestados pelo Município, quer aos munícipes quer às empresas.-------A implementação deste projeto prevê um conjunto de medidas de
modernização administrativa, que irão permitir ao Município adaptar os
processos internos às novas exigências impostas pela Legislação em vigor e
desta forma melhorar a qualidade e eficiência do atendimento ao público.-------Face ao exposto, a Assembleia Municipal reconhece um caráter estratégico e
prioritário a este projeto, assumindo que o mesmo deverá ser operacionalizado
e concretizado no prazo máximo de 24 meses após a contratualização do seu
financiamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o senhor Vereador Joaquim Serra, dizendo ser essencial,
mesmo para futuras situações, saber junto da AMA, ao abrigo de que
fundamento legal é que esta exigência de apresentação de uma declaração de
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reconhecimento de caráter estratégico e prioritário do projeto tem que ser
requerida à Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido
deliberado, por unanimidade, a sua aprovação.-----------------------------------------------aprovação.------------------------------------------------

PONTO 2.3 – APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BORBA
PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO (MATRIZ,
SÃO BARTOLOMEU, RIO DE MOINHOS E ORADA) PARA 2013Previamente distribuídos por todo o executivo estiveram presentes os
Protocolos de delegação
delegação de competências do Município de Borba para as
Juntas de Freguesia
Orada, para o
Freguesia de Matriz, S. Bartolomeu, Rio de Moinhos e Orada
ano de 2013, para a prática de um conjunto de atividades compreendidas no
seu âmbito de competências e com incidência nas áreas territoriais dos
segundos outorgantes, descritas em cada um dos protocolos, cuja aprovação
foi proposta pelo Senhor Presidente.--------------------------------------------------------------------Presidente.
Seguidamente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, maioria,
com três votos a favor e um voto contra, sua aprovação.-------------------------------------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 tendo justificado o seu sentido de voto: “referiu que
com as questões da Reforma Administrativa, a questão da delegação de
competências merecia ter tido um tratamento diferente, e uma discussão mais
aberta no sentido de melhorar os Protocolos para valorizar o papel das
freguesias dando-lhes outra dinâmica. Estes protocolos não avançam nesse
sentido, avançam na continuidade, e continuam a pecar por alguma falta de
critérios, quer na definição das próprias verbas a atribuir, quer também na
própria execução. Não vota contra só pela proposta da Câmara mas também
por entender que os Presidentes de Junta não estão a exercer bem os seus
papéis de Presidentes. Considera que algumas coisas nestes protocolos não
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poderiam ter sido tratadas desta forma, face às verbas que lhes estão afetas.
Entende que este assunto da delegação de competências, por ser bastante
sensível e bastante importante, deveria ter tido, este ano, um tratamento
especial na melhoria dos seus critérios.---------------------------------------------------------------Ficará cópia dos referidos Protocolos arquivada em pasta anexa como
documentos nº.1.----------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.4 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA--------------------------------Presente informação do Chefe de Divisão (que ficará arquivada em pasta
anexa como documento nº.2) que refere o seguinte:”
seguinte No contexto do PROVERE
(Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos), o Município
de Borba desenvolveu uma candidatura, para redação de “Estratégia de
Eficiência Coletiva e Programa de Ação do PROVERE DA ZONA DOS
MÁRMORES”, tendo a mesma obtido Despacho de Reconhecimento Formal
como Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE exarado, em 8 de Junho de
2009.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em virtude do despacho supracitado, o Município de Borba enquanto Líder do
Consórcio constituído, apresentou ao INALENTEJO uma candidatura para
efeitos de constituição de Estrutura de Coordenação e Gestão da Parceria, de
forma a criar o Secretariado Técnico que garantisse o desenvolvimento do
Programa, de acordo com os objetivos definidos no referido despacho.-------------Esta candidatura, designada “SECRETARIADO TÉCNICO DO PROVERE DA
ZONA DOS MÁRMORES” foi inicialmente aprovada pela Comissão Diretiva do
INALENTEJO, para decorrer, entre julho de 2009 e julho de 2011 e
posteriormente prorrogada para finalizar em 29/06/2013.-----------------------------------Para o efeito, o Município de Borba, no ano de 2010, procedeu à contratação
de uma técnica superior, por tempo determinado, por um período de 3 anos
(01/03/2010 – 28/02/2013), de forma a garantir a coordenação técnica desta
estrutura de missão.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 13/02/2013

Página 5

Praça da República 7150-249 Borba | Telf.: 268 891 630| Fax.: 268 894 808 www.cm-borba.pt gap@cm-borba.pt

Entretanto, e uma vez que a reprogramação acima referida foi aprovada após a
referida contratação da coordenadora técnica, é necessário garantir a
continuidade do desenvolvimento das funções que lhe são inerentes
(desenvolvimento das ações, monitorização do consórcio, avaliação e
encerramento do projeto), até ao seu término (29/06/2013).-------------------------------Importa ainda referir que a contratação de serviços, em regime tarefa, se
encontra prevista no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e
que a sua autorização depende de deliberação da Câmara Municipal.---------------Atendendo ao acima exposto, e por proposta do Senhor Presidente deverá ser
autorizada a contratação de serviços, em regime de tarefa, pelo período de 4
meses (01/03/2013 – 29/06/2013), para coordenação técnica do “Secretariado
Técnico do PROVERE DA ZONA DOS MÁRMORES”, com honorários mensais
mensais
brutos de € 1.375,00.-----------------------------------------------------------------------------------------------1.375,00.-----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente colocou a proposta à votação, tendo sido deliberado por
unanimidade a sua aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.5 – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO
CONCURSO
–
RECUPERAÇÃO,
TRATAMENTO
E
ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS – DA
FUNDAÇÃO
CALOUSTE
GULBENKIAN
PARA
A
RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DO ESPÓLIO ARQUIVÍSTICO
DE AZINHAL ABELHO---------------------------------------------------------Tendo em conta informação técnica e demais documentação (que ficará
arquivada em pasta anexa como documento nº.3) a Câmara Municipal deverá
apresentar Candidatura ao Concurso “Recuperação, Tratamento e
Organização de Acervos Documentais”
Documentais” – por parte da Fundação Calouste
Gulbenkian.
Gulbenkian O senhor Vereador Humberto Ratado, explicou que a mesma,
tem por objetivo tornar acessível e tratar, o Espólio Arquivístico do escritor e
investigador Azinhal Abelho, sendo para tal necessário proceder à sua
recuperação e tratamento procedendo à desinfestação, higienização,
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 13/02/2013
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digitalização e classificação dos documentos, cujo prazo de apresentação
apresentação
decorre até
até 14 de fevereiro, e cujo apoio financeiro não ultrapassa o montante
de 15.000,00 Euros por candidatura aprovada.--aprovada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por
unanimidade, a sua aprovação.----------------------------------aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.6 – APROVAÇÃO DE TOPONÍMIA----------------------------Presente informação técnica (que ficará arquivada em pasta anexa como
documento nº.4) que refere o seguinte:”
seguinte:” A propósito do pedido de atribuição
de código postal para os locais acima mencionados, solicitado por alguns
munícipes, verifica-se a necessidade de atribuir toponímia às seguintes vias:
Estrada das Cortes, Loteamento Horta Fonte Figueira e Rua do Cemitério de
Orada:”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim,
Assim conforme estabelecido na alínea v) do nº 1 do Artigo 64º da Lei 169/99
de 18 de Setembro, com a nova redação dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de
Janeiro, e por proposta do Senhor Presidente deverá ser deliberado, os nomes
a atribuir às vias acima descritas,
descritas, que surgem na ordem idêntica à das cartas
anexas:
anexas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Azinhaga das Cortes;------------------------------------------------------------------------------------Estrada das Cortes;--------------------------------------------------------------------------------------Variante 4;------------------------------------------------------------------------------------------------------Variante 5;------------------------------------------------------------------------------------------------------Variante 6;------------------------------------------------------------------------------------------------------Variante 7;------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Fonte Figueira;---------------------------------------------------------------------------------------Rua do Nascer do Sol.-----------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente colocou a proposta à votação tendo sido deliberado, por
maioria, com três votos a favor e uma abstenção, a sua aprovação.
aprovação Votaram a
favor o Senhor Presidente e os Senhores vereadores Humberto Luís Russo
Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 13/02/2013
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Ratado e Rosa Maria Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim
José Serra Silva..-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2.7 – ATIVIDADES DA CÂMARA--------------------------------O Senhor Presidente informou que, para além das atividades normais de
funcionamento e gestão, desde a última reunião de Câmara participou:
participou:-----------• No Conselho Municipal de Educação, onde foi feito o balanço das
atividades relativas ao período letivo; ---------------------------------------------------------• Num encontro, dos Clusters no CEVALOR;------------------------------------------------• Numa deslocação à Rússia; ------------------------------------------------------------------------• Numa reunião em Lisboa, com o senhor Ministro da Defesa, onde foram
abordados diversos assuntos relacionados com Regimento de Cavalaria
3 de Estremoz;----------------------------------------------------------------------------------------------• Numa reunião da Defesa Municipal da Floresta contra Incêndios, onde
foi reconhecida pelo êxito do seu trabalho, a equipa de sapadores do
Concelho de Borba; -------------------------------------------------------------------------------------• Numa reunião da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo onde foi eleito Presidente do Conselho Regional, o
Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz; -------------• No jantar na Embaixada da Suécia, onde foi dado a conhecer o projeto
das “smart cities”; ----------------------------------------------------------------------------------------O vereador Humberto Ratado, relativamente aos seus pelouros, prestou as
seguintes Informações:---------------------------------------------------------Informações:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Esteve presente na apresentação do Programa Valorizar, presidido pelo
senhor Ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira; -------• Em representação, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas, onde está programado haver mais uma inspecção externa a
decorrer, em Abril;----------------------------------------------------------------------------------------• Reunião com os Presidentes de Junta para articulação de iniciativas das
respectivas entidades, que estão previstas no semestre ; -------------------------Ata da Reunião Ordinária da C.M.B. realizada em 13/02/2013
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• Em representação, num jantar com o embaixador do Paraguai em Évora,
no âmbito da semana do Paraguai, aproveitando para convidar o
respectivo embaixador a visitar o município de Borba, em sequência da
estratégia diplomática que o município vem a desenvolver.; ---------------------• Em representação, na iniciativa da matança do porco, realizada pela
Santa Casa da Misericórdia do Vimieiro; --------------------------------------------------• Em representação no lançamento de um livro de um jovem escritor de
Rio de Moinhos, Paulo Jorge Cristo; ----------------------------------------------------------• Reunião de Núcleo de Rede Social;-------------------------------------------------------------• Reunião da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, na
Vidigueira, tratando essencialmente o Fórum Regional dos Vinhos do
Alentejo, a realizar em Borba e Reguengos; -----------------------------------------------• Reunião com Associações de Caçadores do Concelho, que
manifestaram interesse em desenvolver um convívio de final de época,
conforme já foi dada informação em anteriores reuniões, Estando neste
momento previstos cerca de 200 participantes;-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------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 ata,
composta por nove páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina
Vitória Bilro Vinhas do Maio que a redigi.---------------------------------------------------------------
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