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ACTA Nº.5/2012 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

 MUNICIPALDE BORBA 
REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro 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 pode estar presente.------------------------------- 
Como secretária à reunião esteve presente a funcionária Maria dos Santos 
Malta Pécurto, Assistente Operacional, da Câmara Municipal de Borba.----------- 
 
Movimento Financeiro ------------------------------ ---------------------------------------- 
 
Foi presente e distribuído o resumo de tesouraria do dia 28 de fevereiro de 
2012, que acusa um total de disponibilidades de 859.659,17859.659,17859.659,17859.659,17€€€€....---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido apresentado nenhum assunto o Senhor Vice-Presidente 
apresentou a ordem do dia:------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------PONTO 2. ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
A Ordem do dia foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do DiaPonto 2. Ordem do Dia--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1Ponto 2.1 – Aprovação da Ata nº4/2012------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2Ponto 2.2 – Aprovação de Contrato de Aluguer do Pavilhão de Eventos--------------- 
Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3Ponto 2.3 – Ação Social Escolar (Ano Letivo 2011/2012) – Proposta de 
Alteração------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4Ponto 2.4 – Aprovação de Normas Gerais Internas para funcionamento da 
Piscina Municipal Coberta de Borba, bem como os respetivos anexos 1 e 2.------ 
Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5Ponto 2.5 – Ratificação de Avaliação de SIADAP 1 de 2011----------------------------- 
Ponto 2.6 Ponto 2.6 Ponto 2.6 Ponto 2.6 ––––    Atividades da Câmara------------------------------------------------------------------------- 
    
PONTO 2.1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº.4/2012------------- ------------ 
 
Previamente distribuída por todo o executivo esesesesteve presente a teve presente a teve presente a teve presente a Ata nº.Ata nº.Ata nº.Ata nº.4444/2012, /2012, /2012, /2012, 
cuja aprovação transitou para a próxima reunião de Câmaracuja aprovação transitou para a próxima reunião de Câmaracuja aprovação transitou para a próxima reunião de Câmaracuja aprovação transitou para a próxima reunião de Câmara....--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    
PONTO 2.2 – APROVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DO 
PAVILHÃO DE EVENTOS-------------------------------- ---------------------- 
 
Previamente distribuído por todo o executivo, esteve presente Contrato esteve presente Contrato esteve presente Contrato esteve presente Contrato de de de de 
AluguerAluguerAluguerAluguer    do Pavilhão de Eventos,do Pavilhão de Eventos,do Pavilhão de Eventos,do Pavilhão de Eventos, que tem por objetivo o aluguer do referido que tem por objetivo o aluguer do referido que tem por objetivo o aluguer do referido que tem por objetivo o aluguer do referido 
pavilhão, à empresa Stocklight, nos dias 15, 16 e 17 de Junho de 2012,pavilhão, à empresa Stocklight, nos dias 15, 16 e 17 de Junho de 2012,pavilhão, à empresa Stocklight, nos dias 15, 16 e 17 de Junho de 2012,pavilhão, à empresa Stocklight, nos dias 15, 16 e 17 de Junho de 2012, para 
realização de um evento relacionado com “Stocks”, cuja aprovação foi cuja aprovação foi cuja aprovação foi cuja aprovação foi 
proposta pelo Senhor proposta pelo Senhor proposta pelo Senhor proposta pelo Senhor ViceViceViceVice----Presidente.Presidente.Presidente.Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Antes de colocar o contrato à votação o Senhor Vice-Presidente informou que 
a empresa Stocklight solicitou a possibilidade de voltar a fazer outra iniciativa, 
à semelhança que realizou em outubro passado. Tendo em conta, a 
conjuntura existente, solicitaram uma proposta no sentido de ser mais 
económica possível, já que, os gastos envolvidos são grandes e poderá ser a 
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única forma de voltar a tentar realizar a iniciativa. Vamos então avançar nesse 
sentido, proporcionando mais um evento à população de Borba que irá trazer 
pessoas, onde poderão fazer a sua alimentação e que poderá ser benéfico para 
o concelho. Também nos parece importante que o Município a beneficiar de 
uma situação de aluguer, faz a iniciativa, sem ter efetivamente outros custos 
como se fosse ele próprio a desencadear uma iniciativa deste género, indo 
também ao encontro do comércio local, que vai ter a possibilidade de um 
desconto de 50% nos módulos que requisitar, que ficam em cerca de 100 
euros mais IVA (um módulo de 9m2). Entendemos assim, que devemos 
avançar com a iniciativa tendo em conta o presente contrato. O Vice-
Presidente acrescentou que relativamente à iniciativa anterior não participou 
nenhum comerciante borbense. Na altura realizou-se uma reunião para a qual 
foram convidados cerca de 60 a 70 comerciantes que se enquadravam nesta 
iniciativa, e apenas compareceram cerca de 20. Foram informados de todas as 
condições, mas nenhum comerciante aderiu.------------------------------------------------------- 
Neste momento o nosso objetivo é enviar a todos os comerciantes, dos quais 
temos contatos o que vai acontecer, a quem se podem dirigir, quem podem 
contatar, quais as regras definidas e, poderão também vir a ser contatados 
pela empresa para poderem participar. Vamos agora, com mais antecedência, 
ver a possibilidade de haver participação local.----------------------------------------------------- 
Entretanto o Senhor vereador Joaquim Serra referiu que no contrato nada 
refere relativamente ás entradas do certame, se são pagas ou não, Na altura 
viu-se que na tabela de aluguer do pavilhão havia preços diferenciados, para 
eventos com fins lucrativos ou não.------------------------------------------------------------------------ 
O Vice-Presidente informou que é da responsabilidade da empresa definir se 
tem entradas pagas ou não, o que pode afirmar é que de momento não tem 
essa informação mas que na anterior houve um pagamento de 1 euro por 
entrada. Naturalmente, esta situação enquadra-se nos alugueres com fins 
lucrativos e é nessa base que estão feitas as contas.-------------------------------------------- 
O vereador Joaquim Serra referiu ainda que se os comerciantes de Borba não 
estão a aderir a este evento, seria importante que a Câmara ponderasse com 
eles o porquê de não aderirem. Não lhe parece que seja o pagamento dos 50% 
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dos outros stand’s, porque já é uma situação favorável de participação. 
Contudo seria importante perceber o que se passa, porque também seria 
importante que os comerciantes de Borba participassem. Considera que o 
evento deveria servir sobretudo para que os comerciantes de Borba pudessem 
utilizar este espaço no sentido de escoar alguns dos seus stock’s. Porque se o 
evento serve apenas para os comerciantes de fora escoarem os seus stok’s 
então ainda vem complicar mais a vida dos comerciantes de Borba. Chamou a 
atenção para que a situação fosse tratada no sentido de se perceber o que se 
passa com os comerciantes de Borba que estão a ser afastados. Ou eles se  
auto afastam, ou se afastam por alguma condicionante que não se tenha 
conhecimento, mas que permite que o evento tenha o efeito contrário ao que 
se pretende e, isso, deveria ficar acautelado.--------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente disse que é por isso que pretendem dar esta segunda 
oportunidade, já que, agora todos conhecem como se desenvolve o evento e 
poderá haver outra opinião dos comerciantes locais sobre a matéria.-------------- 
Seguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor 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 maioria, com três votos a favor e uma abstenção, a sua sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, a sua sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, a sua sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção, a sua 
aprovação. aprovação. aprovação. aprovação. Votaram a favor    o Senhor Vice-Presidente e os Senhores 
vereadores Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa Maria Basílio Véstia. 
Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.-------------------------------------    
Ficará cópia do referido contrato arquivada em pasta anexa como documento 
nº.1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PONTO 2.3 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ANO LETIVO 
2011/2012) – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO----------------- ------------- 
 
Tendo em conta a informação técnica (que se arquiva em pasta anexa como 
documento nº2) e por proposta do Senhor Vereador Humberto Ratado, deverá 
ser aprovada a seguinte alteração de Atualização dos dados da Ação Social Atualização dos dados da Ação Social Atualização dos dados da Ação Social Atualização dos dados da Ação Social 
Escolar 2011/2012 face às deliberações das reuniõesEscolar 2011/2012 face às deliberações das reuniõesEscolar 2011/2012 face às deliberações das reuniõesEscolar 2011/2012 face às deliberações das reuniões    de câmara de 14 de de câmara de 14 de de câmara de 14 de de câmara de 14 de 
ssssetembro e de 07 de dezembro de 2011. etembro e de 07 de dezembro de 2011. etembro e de 07 de dezembro de 2011. etembro e de 07 de dezembro de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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O Senhor Vice-Presidente esclareceu os motivos desta atualização de dados à  
Ação Social Escolar 2011/2012 de acordo com as três informações técnicas 
anexas .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. SUBSÍDIOS PARA MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO--- --------------------- 
Na Reunião de Câmara de 14 de setembro de 2011 foram aprovados os 
seguintes valores para auxílios económicos a conceder aos alunos do 1º ciclo 
do Ensino Básico, para o ano letivo de dois mil e onze/dois mil e doze, na 
modalidade de subsídios para aquisição de material escolar:------------------------------ 
 
ESCALÃO AESCALÃO AESCALÃO AESCALÃO A – Alunos pertencentes aos agregados familiares integrados no 1º 
escalão de rendimentos para atribuição de abono de família, a que 
corresponde um subsídio de 55,00 55,00 55,00 55,00 €€€€.--------------------------------------------------------------------- 
ESCALÃO BESCALÃO BESCALÃO BESCALÃO B    ––––    Alunos    pertencentes aos agregados familiares integrados no 2º 
escalão de rendimentos para atribuição de abono de família, a que 
corresponde um subsídio de 30,00 30,00 30,00 30,00 €€€€.-------------------------------------------------------------------- 

NoNoNoNo escalão Aescalão Aescalão Aescalão A serão contemplados na totalidade 61 alunos61 alunos61 alunos61 alunos, num total de 
3.355,003.355,003.355,003.355,00€€€€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NoNoNoNo escalão Bescalão Bescalão Bescalão B serão contemplados na totalidade 49 alunos49 alunos49 alunos49 alunos, num total de 
1.470,001.470,001.470,001.470,00€.€.€.€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

SUBSÍDIOS PARA MATERIAL ESCOLAR  
ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    ALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COM 

ESCALÃO AESCALÃO AESCALÃO AESCALÃO A 
ALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COM 
ESCALÃO BESCALÃO BESCALÃO BESCALÃO B 

VALOR VALOR VALOR VALOR     

E.B. 1 DE BORBA 44 35 3.470,00€ 
E.B. 1 DE RIO DE MOINHOS 5 8 515,00 € 
E.B. 1 DE ORADA 7 5 535,00 € 
E.B. 1 DE NORA 5 1 305,00 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    61616161    49494949    4.825,00 4.825,00 4.825,00 4.825,00 €€€€    
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Este subsídio será pago a cada aluno, após a entrega de fatura (s) que 
comprove (m) a aquisição dos livros e material escolar e ainda declaração do 
docente atestando que dispõe de todo o material necessário.------------------------------    

 
SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO 

 
ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    ALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COM 

ESCALÃO AESCALÃO AESCALÃO AESCALÃO A 
ALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COM 
ESCALÃO BESCALÃO BESCALÃO BESCALÃO B 

E.B. 1 DE BORBA 46 35 
E.B. 1 DE RIO DE 
MOINHOS 

5 8 

E.B. 1 DE ORADA 7 5 
E.B. 1 DE NORA 5 1 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    63636363    49494949    
 
Este subsídio será pago a cada aluno, através da entrega de uma senha de 
almoço gratuita pelas funcionárias das Cantinas Escolares de Borba e Rio de 
Moinhos e no Refeitório de Orada e Nora, aos alunos que foram contemplados 
com Escalão A. Os alunos que foram incluídos no Escalão B pagarão uma 
senha com 50% de desconto.-------------------------------------------------------------------------------- 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
SUBSÍDIOS DE ALIMENTAÇÃO  

 
ESCOLAESCOLAESCOLAESCOLA    ALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COM 

ESCALÃO AESCALÃO AESCALÃO AESCALÃO A 
ALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COMALUNOS COM 
ESCALÃO BESCALÃO BESCALÃO BESCALÃO B 

JARDIM DE INFÂNCIA DE BORBA 17 9 
JARDIM DE INFÂNCIA DE RIO DE 
MOINHOS 

1 3 

JARDIM DE INFÂNCIA DE ORADA 3 3 
JARDIM DE INFÂNCIA DE NORA 10 0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    31313131    15151515    
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Este subsídio será pago a cada aluno, através da entrega de uma senha de 
almoço gratuita pelas funcionárias das Cantinas Escolares de Borba e Rio de 
Moinhos e no Refeitório de Orada e Nora, aos alunos que foram contemplados 
com Escalão A. Os alunos que foram incluídos no Escalão B pagarão uma 
senha com 50% de desconto.--------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor 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, sido deliberado, sido deliberado, sido deliberado, por unpor unpor unpor unanimidade, a sua aprovação.animidade, a sua aprovação.animidade, a sua aprovação.animidade, a sua aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

PONTO 2.4 – APROVAÇÃO DE NORMAS GERAIS INTERNAS 
DE FUNCIONAMENTO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE 
BORBA, BEM COMO OS RESPETIVOS ANEXOS 1 E 2--------- ----- 
 
Previamente distribuídas pelo executivo estestestestiveramiveramiveramiveram    presentespresentespresentespresentes as Normas Gerais as Normas Gerais as Normas Gerais as Normas Gerais 
Internas Internas Internas Internas dededede    Funcionamento da Piscina Municipal Coberta de BorbaFuncionamento da Piscina Municipal Coberta de BorbaFuncionamento da Piscina Municipal Coberta de BorbaFuncionamento da Piscina Municipal Coberta de Borba, , , , bem bem bem bem 
como os respetivos anexos 1 e 2como os respetivos anexos 1 e 2como os respetivos anexos 1 e 2como os respetivos anexos 1 e 2, para análise a aprovação, para análise a aprovação, para análise a aprovação, para análise a aprovação.... -------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente informou que, tal como já tinha referido em reunião 
anterior, é intenção do Município abrir a Piscina Municipal Coberta durante o 
mês de Março. Foram então elaboradas as referidas Normas para o efeito e 
que estão presentes para aprovação.--------------------------------------------------------------------- 
Após Após Após Após análise das mesmas oanálise das mesmas oanálise das mesmas oanálise das mesmas o    Senhor ViceSenhor ViceSenhor ViceSenhor Vice----Presidente colocou Presidente colocou Presidente colocou Presidente colocou as referidas as referidas as referidas as referidas 
NormasNormasNormasNormas    à votação tendo sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e à votação tendo sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e à votação tendo sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e à votação tendo sido deliberado, por maioria, com três votos a favor e 
uma abstenção, a sua aprovação. uma abstenção, a sua aprovação. uma abstenção, a sua aprovação. uma abstenção, a sua aprovação. Votaram a favor o Senhor Vice-Presidente e 
os Senhores vereadores Hugo Alexandre Godinho Mendanha e Rosa Maria 
Basílio Véstia. Absteve-se o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.--------------    
Ficará cópia das mesmas arquivada em pasta anexa como documento nº.3.----- 
 
PONTO 2.5 – RATIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE SIADAP 1 DE  
2011----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente informaçãoPresente informaçãoPresente informaçãoPresente informação    apresentada pelapresentada pelapresentada pelapresentada pelo Chefe de Divisãoo Chefe de Divisãoo Chefe de Divisãoo Chefe de Divisão (cuja cópia se arquiva 
em pasta anexa como documento nº4), referente àreferente àreferente àreferente à Ratificação da Avaliação de Ratificação da Avaliação de Ratificação da Avaliação de Ratificação da Avaliação de 
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SIADAP 1 de SIADAP 1 de SIADAP 1 de SIADAP 1 de 2011201120112011 e que informa o seguinte: “O Município de Borba 
implementou, no ano de 2011, a avaliação de desempenho de 2.ª geração 
(SIADAP 123). Para o efeito, as unidades orgânicas foram propostas a 
classificação, em sede de SIADAP 1, pelo Conselho Coordenador de Avaliação, 
na sua reunião de 27/01/2012, condicionado à aprovação pelo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara aprovou as classificações propostas pelo Conselho 
Coordenador de Avaliação. -------------------------------------------------------------------------------------
Importa agora, após classificadas e aprovadas as classificações de SIADAP 1, 
das unidades orgânicas do Município de Borba, submeter a ratificar à Câmara 
Municipal de Borba, em conformidade com o disposto no art.º 11.º do 
Regulamento de Funcionamento do Conselho Coordenador de Avaliação. --------
As classificações propostas e aprovadas para as unidades orgânicas do 
Município de Borba são as constantes no quadro seguinte, conforme 
documentos anexos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

U.O.U.O.U.O.U.O.    ResultadoResultadoResultadoResultado    ClassificaçãoClassificaçãoClassificaçãoClassificação    JustificaçãoJustificaçãoJustificaçãoJustificação    

DAF 171,02% Bom 

Atingiu todos os 
objetivos, 

superando alguns 

UCMA 128,03% Bom 

USC 155,34% Bom 

UPOPF 164,11% Bom 

UMASU 129,31% Bom 

  
De acordo com a informação do Chefe de DivisãoDe acordo com a informação do Chefe de DivisãoDe acordo com a informação do Chefe de DivisãoDe acordo com a informação do Chefe de Divisão, e por proposta do Senhor 
Vice-Presidente, a Câmara deveráa Câmara deveráa Câmara deveráa Câmara deverá proceder à aprovação da proceder à aprovação da proceder à aprovação da proceder à aprovação da rrrratificação das atificação das atificação das atificação das 
classificações das unidades orgânicas do classificações das unidades orgânicas do classificações das unidades orgânicas do classificações das unidades orgânicas do MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de Borbade Borbade Borbade Borba, conforme , conforme , conforme , conforme 
documentos anexosdocumentos anexosdocumentos anexosdocumentos anexos....    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
O Senhor vereador Joaquim Serra referiu que através dos documentos não 
consegue ver o que foi avaliado, quais os parâmetros, quem foram os 
avaliados, etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Vice-Presidente disse que tudo isso consta no processo que está nos 
serviços de recursos humanos, se o vereador Joaquim Serra pretender pode 
pedir-se para consultar. O processo foi então consultado pelo vereador 
Joaquim Serra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                
Seguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor ViceSeguidamente o Senhor Vice----Presidente colocou a propPresidente colocou a propPresidente colocou a propPresidente colocou a proposta à votação tendo osta à votação tendo osta à votação tendo osta à votação tendo 
sido deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções, a sua sido deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções, a sua sido deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções, a sua sido deliberado, por maioria, com dois votos a favor e duas abstenções, a sua 
aprovação. aprovação. aprovação. aprovação. Votaram a favor o Senhor Vice-Presidente e o Senhor vereador 
Hugo Alexandre Godinho Mendanha. Absteve-se a Senhora vereadora Rosa 
Maria Basílio Véstia e o Senhor vereador Joaquim José Serra Silva.--------------------    
 
PONTO 2.6 – ATIVIDADES DA CÂMARA------------------- -------------- 
 
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 seguintes seguintes seguintes Informações:Informações:Informações:Informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

• Os Sapadores Florestais continuam a fazer limpeza da linha de água na 
freguesia de Orada, mas devido às condições atmosféricas houve ordens 
para estarem alerta para a vigilância, durante um período de quatro ou 
cinco dias, até ordens em contrário;------------------------------------------------------------ 

• Devido à proximidade da Páscoa está a proceder-se ao arranjo das 
bermas e valetas da estrada que liga Borba a Santa Bárbara;-------------------- 

• Continuação do arranjo urbanístico na Zona do Chalé;------------------------------- 
• Na sequência da informação dada em reunião de Câmara de 21 de 

Dezembro/2011, está já uma equipa de calceteiros a proceder ao arranjo 
urbanístico de diversas zonas do concelho de Borba;--------------------------------- 

• Continuação dos trabalhos na estrada que liga às novas instalações da 
Adega de Borba;-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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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 informações:seguintes informações:seguintes informações:seguintes informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
• Reunião com a Associação APAVE (Associação de Pais e Encarregados 

de Educação de Borba), onde o objetivo principal consistiu na 
apresentação dos órgãos sociais, objetivos da associação e informação 
dos últimos e futuros desenvolvimentos. Informou que esta associação 
irá ocupar o seu devido lugar nos órgãos de representação na área da 
educação, nomeadamente, conselho municipal de educação e conselho 
geral de escola;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Participação numa reunião do Conselho Diretivo da ANPV, que decorreu 
em Reguengos de Monsaraz, na qual foram tratados diversos assuntos, 
entre os quais, a questão dos “Fóruns” que se vão desenvolver durante 
este ano, e que vão culminar com a feira da Agricultura/2013 em 
Santarém. Pretendem fazer alguns Fóruns a nível nacional relacionados 
com o tema “O Mundo Rural”. O Município de Borba foi indicado para 
preparar um Fórum dessa natureza, cuja perspetiva aponta para a altura 
da Festa da Vinha e do Vinho. São fóruns que incorporam uma temática 
nacional e outras mais locais ou regionais, no final, para Santarém serão 
apresentadas todas as conclusões dos diferentes fóruns realizados. Na 
referida reunião, além de outros assuntos de atividade da associação, 
falou-se também do concurso de vinhos que vai ocorrer mais uma vez 
em Itália, em que se podem inscrever os Municípios e os produtores de 
vinho. Como a inscrição dos produtores depende da inscrição dos 
Municípios, o Município de Borba vai inscrever-se mais uma vez dando 
também essa possibilidade aos produtores. Lembrou que o ano passado 
o único produtor que concorreu foi o Senhor Botelho e ganhou uma 
medalha de prata. Este ano também já manifestou interesse em 
participar, contudo o assunto vai também ser divulgado pelas outras 
adegas, à semelhança do ano anterior;-------------------------------------------------------- 

• Participação na reunião do Núcleo Executivo do CLAS, na qual foram 
abordados alguns assuntos. Está hoje a ser tratada uma questão 
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relacionada com um senhor que tem estado internado em Évora 
(Hospital Espirito Santo), e tem problemas na habitação a nível de 
higiene. O Hospital solicitou ao Município e Segurança Social 
intervenção nesse sentido a nível local. Nesta reunião foi acordado que o 
município disponibilizaria viatura e respetivos funcionários para o 
carregamento de “resíduos” emergentes da habitação e entrega na 
estação de transferência, quanto á higienização ficaria a cargo da Santa 
Casa, a qual na altura foi questionada. Posto esta intervenção, ficou 
também definido que para o senhor em causa a questão vai ser 
analisada entre a Saúde, Segurança Social e Santa Casa para se 
encontrar a melhor resposta social a desencadear;------------------------------------ 

• Na sequência de uma solicitação por e-mail, participou numa reunião 
com o Centro Local de Aprendizagem de Reguengos de Monsaraz, no 
âmbito da “Universidade Aberta”, sobre a possibilidade de através dos 
nossos serviços da Biblioteca, se fazer uma parceria ou uma 
colaboração com o Centro. Foi-nos apresentada uma minuta de acordo 
de colaboração entre as partes, que se encontra em análise. Este 
possível acordo permite que os alunos que queiram estudar através da 
Universidade Aberta, possam ter desconto nas propinas, entre outros 
benefícios inerentes. Pareceu-lhe uma questão importante e que poderá 
trazer uma mais valia para Borba;---------------------------------------------------------------- 

• Participação, no passado domingo, no lançamento do Livro “Poetas da 
Nossa Terra”, da parceria do CCD Matriz e Junta de Freguesia Matriz, do 
qual constam alguns trabalhos de cerca de 12 poetas do nosso 
concelho. Estão a pensar fazer outra edição até final do ano.--------------------- 
 

O vereador Joaquim Serra colocouO vereador Joaquim Serra colocouO vereador Joaquim Serra colocouO vereador Joaquim Serra colocou, algumas questões, nome, algumas questões, nome, algumas questões, nome, algumas questões, nomeadamenteadamenteadamenteadamente::::--------------------------------    
 

• Piscina Municipal Coberta – perguntou se está prevista alguma iniciativa 
para a abertura da mesma.--------------------------------------------------------------------------- 

O  Vice-Presidente informou que, neste momento, estão a ser desencadeados 
todos os procedimentos de maquinaria para que tudo possa começar a 
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funcionar. Quando o Senhor Presidente regressar, da viagem, é que vai ser 
agendada a data de inauguração e ver o que deve ser feito. Contudo ainda não 
está nada agendado se haverá alguma iniciativa a incorporar a inauguração.---- 

• Perguntou ainda quem é o pessoal que vai ficar ao serviço na Piscina?--- 
O Vice-Presidente respondeu que o pessoal que vai ficar a trabalhar na Piscina 
é pessoal que trabalha na Câmara com vínculo. Eventualmente poderá ser 
necessário algum apoio, com recurso a algum programa ocupacional. 
Contudo de momento, para assegurar esta responsabilidade da piscina, 
vamos procurar trabalhar com pessoal que tem um vínculo laboral, para nos 
oferecer maiores garantias no funcionamento no Município.------------------------------- 

• A terceira questão colocada pelo vereador Joaquim Serra pendeu-se 
com o espaço de bar que está previsto na piscina – perguntou se vai ser 
concessionado ou se é explorado pela Câmara?------------------------------------------ 

O Vice-Presidente respondeu que existe um espaço previsto para cafetaria. 
Contudo ainda não foi analisado em concreto, mas tudo indica que poderá ser 
um espaço a concessionar.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ainda relativamente à Piscina Municipal Coberta, e para completar o que foi 
dito pelo Vice-Presidente, o Vereador Hugo Mendanha acrescentou que 
pretendem abrir a piscina durante o mês de março. Esta semana vão ser 
finalizados os últimos testes e estes primeiros meses vão servir de adaptação 
para, quando reabrirem a seguir ao verão, melhorar aquilo que for necessário.- 
 

• Já em relação a outro assunto o vereador Joaquim Serra colocou ainda a 
seguinte questão: Foi dada ontem a notícia na Comunicação Social que 
o Ministro dos Assuntos Parlamentares tinha enviado uma carta aos 
Presidentes de Câmara. Pretendia saber se a Câmara de Borba já 
recebeu essa carta, se podia facultar o conteúdo da carta e também o 
conteúdo da resposta.---------------------------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente disse que é ele quem despacha a correspondência, desde 
que o Senhor Presidente entrou em viagem, e ainda não lhe chegou carta 
nenhuma sobre esse assunto. Contudo pode verificar-se com o serviço de 
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expediente se essa carta já chegou. Após ser verificado no respetivo serviço 
concluiu-se que a carta ainda não chegou ao Município de Borba.--------------------- 
 

• O vereador Serra referiu ainda ter recebido uma mensagem do Senhor 
Presidente, dia 23/02/2012, às 16:40 horas, a convidá-lo para a 
apresentação do Plano de Pormenor de Santa Bárbara que se realizava 
no dia 24/02/2012. Por se tratar de um assunto importante e porque 
gostaria de estar presente, agradecia que questões destas fossem 
tratadas com mais antecedência.---------------------------------------------------------------- 

 
O Vice-Presidente disse que foi uma questão tratada pelo Senhor Presidente, 
assim que, sugeriu que fosse o mesmo a pronunciar-se sobre a mesma.---------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.-------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------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 ata, composta por 
treze páginas, que por ele vai ser assinada, e por mim, Aldina Vitória Bilro 
Vinhas do Maio, Coordenadora Técnica, que a redigi.------------------------------------------- 

 


